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ATA N.º05 – Reunião Extraordinária da
Congregação do Instituto de Humanidades, Artes
e Ciências, da Universidade Federal do Sul da
Bahia (UFSB), Campus Sosígenes Costa,
realizada em 5 de maio de 2020.

Reunião ocorrida no dia 5 de maio de 2020, às 9h, remotamente, na sala virtual CSC 1.1

Estavam presentes: Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes, Decano do IHAC-CSC, presidindo2

a reunião. Ângela Maria Garcia (Vice Decanato IHAC CSC); Adilson Batista (Estudante);3

Aline Nunes de Oliveira (Vice-Coordenação LI Artes e suas Tecnologias); Clarissa Santos4

Silva (Coordenação LI Artes e suas Tecnologias); Cristiane da Silveira Lima (Vice-5

Coordenação BI Artes e Vice-Representação Docente); Cristiano da Silveira Longo (Servidor6

Docente); Danielle Farinha (Estudante); Eliana Póvoas Pereira Estrela Brito (Coordenadora7

PPGER); Felipe Soares de Moraes (Representação Discente); Francisco de Assis Nascimento8

Júnior (Vice-Coordenação LI Ciências da Natureza e suas Tecnologias); José Vicente Santos9

Mendes (Vice-Coordenação LI Linguagens e Códigos e suas Tecnologias); Leonardo da Silva10

Souza (Coordenação BI Artes); Lia Valente Martins (Estudante); Luciana Beatriz Bastos11

Ávila (Coordenação LI Linguagens e Códigos e suas Tecnologias); Marcel Anderson Novais12

(Representação Técnico-Administrativa); Marcelo Simon Wasem (Servidor Docente); Marcos13

Vinicius Fernandes Calazans (Coordenação LI Matemática e Computação e suas Tecnologias);14

Mário Marques da Silva Júnior (Coordenação LI Ciências da Natureza e suas Tecnologias);15

Luiz Antonio Silva Araujo (Servidor Docente); Radharani Arruda (Estudante); Rocio16

Elizabeth Chávez Alvarez (Coordenação BI Saúde); Sérgio Eduardo Martins Pereira17

(Coordenação LI Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias); Stella Narita (Servidora18

Docente); Zenilton Gondim Silva (Vice-Representação Técnico-Administrativa). A. Informes.19

O Professor Marcos Bernardes informou sobre a pauta do escalonamento para o curso de20

Medicina, que será abordada na próxima reunião ordinária do CONSUNI. Disse que deseja21

aproveitar a oportunidade para consultar esta Congregação, ainda que informalmente, já que22

esta reunião é de pauta única, para definir o posicionamento do IHAC CSC acerca da pauta. A23

Congregação assentiu. B. Ordem do dia. 1. Proposta de reformulação da Formação Geral.24
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Cristiane falou sobre a reunião da categoria docente do CSC, disse que há previsão para que25

ocorra uma assembleia docente intercampi na próxima quinta-feira, às 18h. Disse que26

posicionamento da categoria é contrário à proposta da PROGEAC (Pró-Reitoria de Gestão27

Acadêmica) apresentada no Conselho Universitário (CONSUNI). Falaram sobre o impacto da28

reformulação dos PPCs (Projetos Pedagógicos de Curso) e sobre a dificuldade de as29

Licenciaturas Interdisciplinares cumprirem a resolução prevista. Disse que os professores que30

participaram dos debates têm estado desconfortáveis com o método adotado pela gestão para a31

discussão. Lamentou que os docentes não estejam sendo convidados a participar da discussão.32

Disse que os professores reconhecem o argumento da proposta do DCE e gostariam de ter33

mais tempo para discuti-la adequadamente. Disse que a representação docente rejeita a34

proposta do DCE, todavia, a categoria elaborará um parecer a ser encaminhado às demais35

instâncias. Eliana Póvoas disse que se preocupa em não aproveitar este momento que a gestão36

propõe a reformulação dos currículos dos cursos de primeiro ciclo para ampliar as discussões.37

Sobre as Licenciaturas, lembrou que devem ser consideradas as reformulações nacionais.38

Criticou a postura de a UFSB não ver as Licenciaturas como cursos profissionalizantes.39

Clarissa disse que os NDEs dos cursos de Artes construirão um documento sintetizando o40

posicionamento sobre esta questão. Os professores falaram sobre a possibilidade de solicitar a41

retirada de pauta desta questão no CONSUNI. Eliana falou sobre a possibilidade de retirar as42

LI desta discussão de reformulação da Formação Geral. O Decano respondeu que diante da43

discussão da semana passada, a deliberação foi a de rejeitar a proposta da PROGEAC. Na44

reunião do CONSUNI, percebeu que há outros membros interessados na retirada desta pauta45

da discussão. Sérgio Pereira disse que o Colegiado da LI Ciências Humanas e Sociais e suas46

Tecnologias concorda com a proposta discente, desde que algumas mudanças sejam feitas.47

Radharani questionou a possibilidade de solicitar retirada desta pauta no CONSUNI. Os48

professores responderam que não. O que é analisado é o parecer da relatoria e, após o pedido49

de vistas, a proposta discente. O Decano falou sobre as vantagens da proposta do DCE, como50

trabalhar eixos temáticos, em vez de Componentes Curriculares. Disse que um ponto negativo51

seria a impossibilidade de estudantes de diferentes cursos participarem da mesma turma. A52
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proposta do DCE, ao contrário do projeto da PROGEAC, defende que no quadrimestre de53

entrada sejam recomendados “pratos feitos” aos discentes. Luciana esclareceu que não existe54

a denominação “línguas não maternas”. disse que não é possível oferecer línguas que não55

sejam o inglês, a não ser no CSC, pois os demais campi não têm professores de outras línguas56

para ofertar componentes. Lia falou sobre a importância de abrir novos caminhos, para que os57

estudantes optem por línguas estrangeiras que não sejam inglês. Encaminhamento: suspensão58

da reunião extraordinária com retomada na quinta-feira, 07/05/2020, para deliberação sobre o59

parecer do DCE: 10 votos a favor (item aprovado por unanimidade). 2. Proposta de gestão60

de vagas para ingresso no curso de Medicina - CFCS/CPF. O Decano apresentou o61

processo do escalonamento para o curso de Medicina, encaminhado à Comunidade62

Acadêmica desta Congregação junto com a convocação para a reunião do CONSUNI, em63

30/04/2020. Radharani disse que o Diretório Acadêmico do BI Saúde apoia a proposta64

apresentada. Giovanna falou que os estudantes se preocupam com o volume de processos que65

são levados a judicialização e em especial com a saúde mental dos colegas. Eles vêem a66

proposta como uma opção para redução destes danos. Cristiano falou sobre o fim do BIS no67

CPF, apresentado na proposta, e argumentou que essa supressão excluiria a comunidade local68

do acesso ao curso, já que aumentaria a nota de corte. Os participantes falaram da69

possibilidade de pedir vistas ao processo, o que faria com que a Congregação tivesse mais70

tempo para discutir este ponto. Stella esclareceu que a Procuradoria pode ser consultada a71

qualquer instante, Marcos concordou e reforçou que ainda assim a decisão será por conta da72

autoridade que consulta. Clarissa questionou se só existem as opções de retirada de pauta ou73

pedido de vistas, argumentou que 72h seria um tempo muito curto, dado que já existe a pauta74

da Formação Geral sendo analisada. Zenilton sugeriu retirada de pauta, se for voto vencido,75

pede-se vistas. Encaminhamento: pedido de vistas ao processo. Nada mais havendo a tratar,76

Prof. Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes encerrou a reunião, da qual eu, Gabriela Berbat,77

lavrei a presente Ata, que será lida e assinada por todos em próxima sessão.78

Aprovada em Reunião de Congregação em 15/06/2020.
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