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ATA N.º09 – Reunião Ordinária da Congregação
do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências,
da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB),
Campus Sosígenes Costa, realizada em 7 de julho
de 2020.

Reunião ocorrida no dia 7 de julho de 2020, às 9h, remotamente, na sala virtual CSC 2.1

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

a reunião. Ângela Maria Garcia (Vice Decanato IHAC CSC); Bilzã Marques de Araújo3

(Servidor Docente); Bruno Santos Inacio; Clarissa Santos Silva (Coordenação LI Artes e suas4

Tecnologias); Cristiano da Silveira Longo (Servidor Docente); Elaine Santos Dias (Servidora5

Docente); Enio Rodrigues da Silva (Vice Coordenação BI Saúde); Felipe Micali Nuvoloni6

(Servidor Docente); Felipe Soares de Moraes (Representação Discente); Francisco de Assis7

Nascimento Júnior (Vice Coordenação LI Ciências da Natureza e suas Tecnologias e8

Coordenação de Práticas Pedagógicas Compartilhadas da UFSB no CIEPS); Helen Rodrigues9

de Oliveira (Servidora Técnico-Administrativa); Ícaro Andrade Souza (Servidor Docente);10

Rodrigo Antonio Ceschini Sussmann (Servidor Docente); Luciana Beatriz Bastos Ávila11

(Coordenação LI Linguagens e Códigos e suas Tecnologias); Luiz Antônio Silva Araújo12

(Servidor Docente); Luiz Norberto Weber (Servidor Docente); Marcel Anderson Novais13

(Representação Técnico-Administrativa); Márcia Nunes Bandeira Roner (Servidora Docente);14

Marcos Vinicius Fernandes Calazans (Coordenação LI Matemática e Computação e suas15

Tecnologias); Maria Ines Vancini Sperandio (Servidora Técnico-Administrativa); Mário16

Marques da Silva Júnior (Coordenação LI Ciências da Natureza e suas Tecnologias); Olívia17

Maria Pereira Duarte (Servidora Docente); Pedro Fonseca Leal (Servidor Docente); Raquel18

Siqueira da Silva (Servidora Docente); Roberto Muhájir Rahnemay Rabbani (Servidor19

Docente); Rocio Elizabeth Chávez Alvarez (Coordenação BI Saúde); Rosângela Santos20

Rocha (Servidora Técnico-Administrativa); Sérgio Eduardo Martins Pereira (Coordenação LI21

Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias); Silvio Tarou Sasaki (Servidor Docente);22

Stella Narita (Servidora Docente); Taianá Silva Pinheiro (Servidora Docente); José Vicente23

Santos Mendes (Vice Coordenação LI Linguagens e Códigos e suas Tecnologias); Zenilton24
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Gondim Silva (Vice Representação Técnico-Administrativa). A. Informes. Ângela informou25

que houve uma reunião com a Reitoria e a Pró-Reitoria de Gestão Acadêmca (Progeac) sobre26

a resolução que trata do retorno às atividades mediadas por tecnologias. Francisco falou sobre27

o fim da primeira fase do trabalho do GT instituído no fim do ano passado para análise da28

viabilidade técnica de um curso de pedagogia no CSC. Informou que mais de 50% das29

respostas foram favoráveis, destas, 80% dos entrevistados disseram que desejam cursar o30

bacharelado. Solicitou que seja feita a renovação da Portaria, com os mesmos membros, para31

que seja dado encaminhamento aos trâmites para solicitação de aprovação do curso. O32

Decano respondeu que, se houver tempo, este assunto poderá ser retomado nesta sessão. Caso33

não seja possível, será dado encaminhamento para emissão da nova Portaria. Clarissa34

informou que está acontecendo a segunda edição do Cineclube online, convidou todos os35

colegas e pediu que divulguem aos estudantes. Marcos Bernardes disse que encaminhará a36

planilha de ocupação de vagas dos editais do Sisu e do Cuni. Falou sobre o edital do PIBICI37

CNPQ. Sobre o plano anual de compras, agradeceu a participação dos colegas e disse que até38

a próxima sexta-feira os pedidos deverão ser encaminhados. B. Aprovação da ata 08/2020 -39

Reunião Ordinária ocorrida em 15/06/2020. Ata aprovada por unanimidade. C. Ordem do40

dia. 1. Projeto de extensão "MONITORA: Plataforma Colaborativa de Prevenção e41

Monitoramento da COVID-19" (Proponentes: Márcio Florentino e Raquel Siqueira /42

Relatora: Luciana Ávila). Luciana leu o parecer, favorável à aprovação do projeto.43

Mencionou que o projeto já se encontra em execução e recomendou o seu registro junto à Pró-44

reitoria de Extensão e Cultura (Proex). Destacou a importância da ação para o atual contexto45

de pandemia, em que, muitas pessoas têm enfrentado processos de sofrimento psíquico.46

Mencionou a contribuição para a formação dos profissionais de saúde da instituição. Raquel47

agradeceu a colaboração de Luciana. Marcos parabenizou o trabalho e sugeriu que os demais48

membros do projeto o coloquem em análise nas Unidades Acadêmicas em que estão lotados.49

Vicente recomendou que este projeto dialogue com o que está sendo executado pelo Professor50

Fabrício Zanchi. Raquel disse que não conhece o projeto de Fabrício, mas que entrará em51

contato com o professor. Item aprovado por unanimidade. 2. Pedido de extensão do prazo52
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de afastamento do Prof. Rodrigo Barreto (Proponente: Rodrigo Barreto / Relator:53

Sérgio Pereira). Sérgio leu o parecer, favorável à extensão do prazo. Declarou que o54

Colegiado da LICHS deliberou, por unanimidade, pela extensão do prazo do afastamento.55

Reforçou que em função da suspensão das atividades presenciais na UFSB, o retorno de56

Rodrigo será em tempo hábil para o cumprimento de todas as suas obrigações, tanto as57

previstas no cronograma de Cooperação Técnica, quanto as atividades docentes quando58

retornar à UFSB. O Decano informou que a este pedido foi dado ad referendum e mencionou59

que houve erros burocráticos no encaminhamento do processo, tanto na UFSB quanto na60

UNIFESP, o que fez com que o processo tenha chegado à UFSB com pouco tempo para uma61

análise mais adequada. Encaminhamento: extensão do prazo de afastamento de Rodrigo62

Barreto até o dia 31 de outubro de 2020. Item aprovado por unanimidade. 3. Pedido de63

cessão do Prof. Luiz Weber ao INMA (Proponente: Luiz Weber / Relator: Mário64

Marques). Mário leu o parecer, favorável à solicitação, recomendou a consulta aos demais65

Colegiados onde Luiz atua. Mário questionou se seria uma redistribuição. Luiz esclareceu que66

seria uma cessão, portanto ele permaneceria lotado na UFSB recebendo vencimento e demais67

vantagens pecuniárias pela Universidade. Disse que o Colegiado de Ciências Biológicas está a68

par e se manifestará também. Item aprovado por unanimidade. 4. Retomada remota das69

atividades acadêmicas (Proponente: PROGEAC / Relator: Bilzã Marques). Bilzã,70

representante desta Congregação na Câmara Técnica de Graduação. Mencionou que este tema71

já foi pauta na Câmara e a partir das discussões ocorridas lá, a proposta foi atualizada.72

Ponderou que sua análise não tem por objetivo esgotar o tema ou chegar a um parecer final,73

mas sim auxiliar na compreensão para que o debate seja ampliado nesta instância. Apresentou74

a Minuta de Resolução, falou ela apresenta uma proposta de calendário acadêmico75

suplementar excepcional para a oferta de Componentes Curriculares e outras atividades76

acadêmicas por intermediação tecnológica, relativa aos quadrimestres 2020.1, 2020.2 e77

2020.3. Falou sobre as normas e regulamentos que fundamentam a Resolução. Mencionou78

que a Resolução apresenta diversos instrumentos para que caso os estudantes não tenham79

como dar continuidade à trajetória, possam cancelar a inscrição a qualquer momento do80
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período 2020.1. No caso dos quadrimestres 2020.2 e 2020.3, aos discentes seria facultada a81

inscrição em CCs, sem prejuízo. Bilzã pontuou que nas reuniões que participou sobre esse82

assunto percebeu que os docentes não têm intenção de se eximir das responsabilidades e que83

as contribuições da classe têm sido no sentido de fazer com que a estratégia de retorno seja84

bem sucedida. Sinalizou que na Câmara Técnica de Graduação se cogitou a possibilidade de85

haver alteração nas ementas dos cursos. Rocío informou sobre a reunião do Colegiado do BIS.86

Disse que os discentes e docentes consultados se mostraram favoráveis ao retorno87

metapresencial. Mencionou a situação de cerca de cinco estudantes do BIS que não têm88

condição alguma de retomar as aulas nesta modalidade. Apresentou algumas estratégias89

sugeridas pelos docentes para o retorno às aulas de forma remota: privilegiar atividades90

assíncronas no Sigaa; realizar empréstimo de notebooks para discentes que não têm91

equipamento; usar meios alternativos para gravação de aulas online (meet, whatsapp, youtube,92

etc); oferecer maior tempo de espera para revisão de atividades no Sigaa; rever e definir novos93

critérios de avaliação discente em tempos de pandemia e dificuldades com as aulas; definir a94

situação acadêmica dos discentes que não poderão reiniciar as aulas metapresenciais; utilizar95

o dia e horário da semana definido para cada CC; analisar os CCs de práticas e96

impossibilidade de retorno às aulas. Clarissa apresentou um relatório parcial da pesquisa97

aplicada aos estudantes da LIAT pelo Colegiado. Falou que a maior parte dos estudantes têm98

acesso à internet, ainda que seja apenas por dados móveis e pontuou que este método é99

bastante instável. Mencionou os estudantes relataram que os Componentes que requerem100

atividades práticas, em especial os que envolvem corpo e voz, serão bastante dificultados de101

serem executados remotamente. Destacou que nas reuniões amplas, foi abordado que o102

quantitativo de CCs como estágios e atividades práticas é pequeno, mas reforçou que no caso103

da LIAT este quantitativo pode chegar a 60%. Mário disse que o Colegiado da LICNT104

também debateu o tema. Falou sobre os estudantes que não têm equipamentos, utilizavam os105

laptops da Universidade, por empréstimo, e antes da Pandemia precisaram devolver o106

equipamento. O Decano falou sobre os recortes existentes: estudantes que entraram em107

situação de vulnerabilidade após o início da Pandemia. Ângela falou sobre a dificuldade em108
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fazer consultas aos estudantes. Marcos Calazans disse que se preocupa com a possível evasão109

estudantil com o retorno e questionou sobre a retomada das atividades do ponto onde foram110

paradas. Ênio falou sobre as consequências do isolamento social à saúde mental da111

comunidade. Falou sobre a importância de escutar as razões daqueles que se manifestaram112

contra o retorno às atividades. Eliana questionou qual será a autonomia dos Colegiados frente113

às decisões da reitoria. Considerou que o calendário proposto está muito apertado,114

dificultando assim o desenvolvimento previsto pelos CCs. Bilzã pontuou que a discussão está115

sendo muito breve, diante do curto prazo para implementação do calendário proposto.116

Encaminhamento: aprovação da Minuta e do calendário propostos, conforme encaminhado117

pela Câmara Técnica de Graduação. Quatro votos favoráveis, três abstenções e um voto118

contrário. Item aprovado. 5. Aprovação dos trabalhos realizados pelo GT para análise da119

viabilidade técnica para o curso de Pedagogia e publicação de nova Portaria de120

autorização para sequência das atividades. O Decano retomou o tema trazido nos informes121

por Francisco e propôs a votação da pauta. Item aprovado por unanimidade. Nada mais122

havendo a tratar, Prof. Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes encerrou a reunião, da qual eu,123

Gabriela Berbat, lavrei a presente Ata, que será lida e assinada por todos em próxima sessão.124

Aprovada em Reunião de Congregação em 01/09/2020.125

Assinaturas:
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Emitido em 07/07/2020

ATA Nº 375/2020 - IHAC-SC (11.01.06.03) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 05/09/2020 16:45 ) 
ELIANA POVOAS PEREIRA ESTRELA BRITO 

COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO

1218431

(Assinado digitalmente em 04/09/2020 14:42 ) 
ANGELA MARIA GARCIA 

VICE DIRETOR

1694002

(Assinado digitalmente em 03/09/2020 22:08 ) 
MARCEL ANDERSON NASCIMENTO NOVAIS 

TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

1163433

(Assinado digitalmente em 03/09/2020 12:17 ) 
MARCOS EDUARDO CORDEIRO BERNARDES 

DIRETOR

1563747

(Assinado digitalmente em 03/09/2020 13:40 ) 
MARCOS VINICIUS FERNANDES CALAZANS 

COORDENADOR

1233581

(Assinado digitalmente em 04/09/2020 14:56 ) 
ROCIO ELIZABETH CHAVEZ ALVAREZ 

COORDENADOR DE CURSO

1218269

(Assinado digitalmente em 21/09/2020 21:04 ) 
LINA RODRIGUES DE FARIA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1962065

(Assinado digitalmente em 15/09/2020 08:16 ) 
SERGIO EDUARDO MARTINS PEREIRA 

COORDENADOR DE CURSO

1582024

(Assinado digitalmente em 07/09/2020 19:12 ) 
LUCIANA BEATRIZ BASTOS AVILA 

COORDENADOR DE CURSO

1486596

(Assinado digitalmente em 08/09/2020 18:46 ) 
CLARISSA SANTOS SILVA 

COORDENADOR DE CURSO

3028963

(Assinado digitalmente em 03/09/2020 15:49 ) 
CRISTIANE DA SILVEIRA LIMA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1690428

(Assinado digitalmente em 03/09/2020 14:35 ) 
FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO JUNIOR 

COORDENADOR DE CURSO

1085938
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