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ATA N.º17 – Reunião Ordinária da Congregação
do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências,
da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB),
Campus Sosígenes Costa, realizada em 3 de
novembro de 2020.

Reunião ocorrida no dia 3 de novembro de 2020, às 9 horas. A reunião foi realizada por1

videoconferência e os membros participaram por acesso remoto, por meio da Sala Virtual2

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/csc-2.. Estavam presentes: Marcos Eduardo Cordeiro3

Bernardes, Decano do IHAC-CSC, presidindo a reunião. Aline Nunes (Vice-Coordenação4

Licenciatura Interdisciplinar em Artes); Ângela Maria Garcia (Vice Decana do IHAC CSC);5

Cristiane da Silveira Lima (Vice Representação Docente); Cristiane Muniz Thiago (Servidora6

Docente); Cristiano da Silveira Longo (Servidor Docente); Diego Casemiro (Representante7

Discente); Eliana Póvoas Pereira Estrela Brito (Coordenação PPGER); Ênio Rodrigues da8

Silva (Vice-Coordenação Bacharelado Interdisciplinar em Saúde); Felipe Soares de Moraes9

(Representação Discente); Francisco de Assis Nascimento Júnior (Vice-Coordenação10

Licenciatura Interdisciplinar Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Coordenação de11

Práticas Pedagógicas Compartilhadas da UFSB no CIEPS); Ivana Maria Gamerman12

(Servidora Docente); Lenir Silva Abreu (Servidora Docente); Luciana Beatriz Bastos Ávila13

(Coordenação Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e suas Tecnologias); Marcos14

Vinicius Fernandes Calazans (Coordenação Licenciatura Interdisciplinar em Matemática e15

Computação e suas Tecnologias); Mário Marques da Silva Júnior (Coordenação Licenciatura16

Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas Tecnologias); Olívia Maria Pereira Duarte17

(Servidora Docente); Rodrigo Ribeiro Barreto (Vice-Coordenação Licenciatura18

Interdisciplinar em Ciências Humanas e suas Tecnologias); Sérgio Eduardo Martins Pereira19

(Coordenação Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas e suas Tecnologias); Stella20

Narita (Servidora Docente); Zenilton Gondim Silva (Representante TAE). A. Informes.21

Marcos Bernardes iniciou a reunião cumprimentando os presentes. Alertou novamente aos22

Coordenadores de Curso sobre a necessidade de uso dos e-mails institucionais das23

Coordenações de Cursos para comunicação. Cristiane Lima informou que dia 19 de outubro24

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/csc-1.
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foi realizada Assembleia Docente para apresentação da chapa docente para Representação no25

Conselho Universitário. A chapa única, composta por Gabriel Nascimento dos Santos (CJA -26

Titular), Herbert Toledo Martins (CPF - Suplente 01) e Cristiane Lima (CSC - Suplente 02),27

foi eleita. Relatou sobre a Semana de Acolhimento e solicitou feedback docente acerca das28

atividades desenvolvidas. Informou sobre Jornada do Novembro Negro, a ocorrer no período29

de 16 a 18 de novembro de 2020, organizada pela Prof.ª Maria do Carmo Rebouças da Cruz30

Ferreira dos Santos e pelo Prof. Hamilton Richard Alexandrino Ferreira Dos Santos.31

Comunicou que as inscrições para Cine Clube estão abertas no período de 3 a 13 de novembro32

de 2020. Ângela Maria relatou sobre reunião do Consuni. Informou sobre a Semana Nacional33

de Ciência e Tecnologia. B. Aprovação de ata. Ata N.º16 - Ata aprovada por unanimidade. C.34

Ordem do dia. Marcos Bernardes solicitou a inclusão da pauta: Planejamento dos dias de35

ofertas do componente da Formação Geral, em 2020.3. A Congregação manifestou acordo.36

Item incluso como Ponto 05. Ângela Maria solicitou a inclusão da pauta: Discussão sobre37

controle de presença de estudantes ingressantes. A Congregação manifestou acordo. Item38

incluso como Ponto 06. Pauta 01. Resultado Final da vaga Leitura e Produção de Texto39

em Língua Inglesa - Edital 11/2018 - servidor docente (Proponente: Decanato). Marcos40

Bernardes fez um breve histórico sobre a situação do concurso e o processo envolvendo essa41

vaga. Informou sobre a Instrução do Ministério da Economia, vedando a contratação de novos42

servidores. Apesar da IN, Ângela Maria alertou a sobre a necessidade de homologação do43

resultado concurso no âmbito da Congregação, para os trâmites finais. O Decanato propôs44

votação. A Congregação manifestou aprovação do resultado do Concurso Público para Vaga45

de Leitura e Produção de Texto em Língua Inglesa, conforme Edital N.º 11/2018. Item46

aprovado. Pauta 02. Programa Escola Pró-Ativa do CIE Eunápolis. Ângela Maria relatou47

o contexto de implementação do Programa Escola Pró-Ativa do CIE Eunápolis, mediante48

convite da Direção da Escola, na oportunidade de instalação do Colégio Universitário. Lenir49

Abreu e Eliana Póvoas manifestaram interesse no projeto. Cristiane Lima perguntou se é50

necessário definir equipe. Ângela Maria explicou que primeiro os Coordenadores de Cursos51

verifiquem junto aos Colegiados o interesse docente quanto à participação no projeto. Ângela52
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Maria perguntou sobre o melhor encaminhamento: (i) os professores entrarem em contato53

com a escola diretamente ou (ii) aguardar próxima reunião para formação e definição de uma54

equipe de trabalho. Eliana Póvoas sugeriu responder que há interesse por parte da55

Universidade, mas que o projeto será debatido nos Colegiados. Cristiane Lima sugeriu56

repassar o projeto aos Centros de Formação, ao que Ângela respondeu já ter sido feito. A57

Congregação deliberou por comunicar à escola o interesse no projeto, e que os Colegiados58

irão fazer apreciação do documento, para posterior retorno sobre as colaborações. Item59

aprovado. Pauta 03. Indicação de representante do CSC para a Comissão de Avaliação60

de Desempenho Docente (CADD) do Campus Sosígenes Costa. Ângela Maria informou61

que o mandato da Prof.ª Patrícia Del Nero como Presidente da CADD-CSC está terminando.62

Perguntou se algum docente se dispõe a participar da Comissão. A Congregação deliberou por63

aguardar a manifestação docente quanto ao interesse em ingressar na Comissão. Item64

remetido para próxima reunião. Pauta 04. Proposta de criação do CFEducação65

(Proponente: Reitoria). Marcos Vinicius, pelo Colegiado da LI em Matemática e66

Computação, ressaltou a necessidade de ação conjunta. Manifesta-se em favor da criação do67

CFEducação, porém, tendo o IHAC como instância intermediadora com outras áreas da68

universidade. Luciana Ávila, pelo Colegiado da LI em Linguagens, questiona sobre a criação69

do CFEducação para além de termos de nomenclatura burocrática, uma vez que o IHAC70

essencial e estruturalmente cumpre os quesitos acadêmicos para os quais esta nova unidade71

foi proposta. Posiciona-se em favor do IHAC. Aline Nunes, pelo Colegiado de LI em Artes,72

solicitou uma reunião, para manutenção e reformulação do IHAC. Porém, informou que o73

Colegiado está em favor da criação do CFEducação. Mario Marques, pelo Colegiado da LI74

em Ciências da Natureza, manifestou-se em favor do IHAC. No entanto, se o IHAC for75

extinto, salientou que o CFEducação seja estendido nos outros campi, cumprindo formação76

interdisciplinar de professores / educadores. Zenilton Gondim, pela Categoria TAE, informou77

aguardar a convocatória da Representação do Consuni para discutir a pauta. Rodrigo Barreto,78

pelo Colegiado da LI em Ciências Humanas e Sociais, informou não ter conseguido discutir a79

pauta junto ao Colegiado. Cristiane Lima, pela Representação Docente, solicitou mais80
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detalhamento sobre o processo de transição entre IHAC e CFEducação. Eliana ressaltou a81

necessidade de repensar o status das Licenciaturas Interdisciplinares e garantir espaço de luta.82

Manifestou-se em favor da manutenção do IHAC. Sérgio Pereira, pelo Colegiado da LI em83

Ciências Humanas e Sociais, manifestou preocupação que a discussão se concentra em termos84

de unidade, mas não no detalhamento didático, pedagógico e da operacionalização dos cursos,85

sobre a posição e lotação dos cursos e dos Docentes. Ênio Rodrigues, pelo Colegiado do BI86

em Saúde, informou que não definiu posicionamento ainda junto ao Colegiado. Diego87

Casemiro, pela Representação Discente, reiterou a posição estudantil pela criação do88

CFEducação, na condição de criação e extensão desta unidade nos outros campi. Caso89

negativo, os estudantes manifestam-se em favor do IHAC. Marcos Bernardes compartilhou90

questionamento se uma unidade acadêmica, localizada em um campus, seria capaz de abarcar91

a responsabilidade do IHAC, no sentido de sua abrangência intercampi. Mediante à retirada92

da pauta pelo Consuni, Marcos Bernardes perguntou aos presentes se a Congregação do93

IHAC faz encaminhamento com base na atual discussão ou se aguarda a Reitoria com nova94

proposta para CFEducação. Rodrigo e Sérgio manifestam-se em favor de aguardar. Cristiane95

Lima reitera a posição de solicitar proposta reformulada, com maior desenvolvimento das96

questões e um planejamento detalhado de transição, com clareza aos docentes quanto à sua97

atuação/alocação, alocação dos cursos/pós-graduações/projetos atualmente existentes no98

IHAC, um cronograma para a transição. Zenilton propôs incluir a questão das eleições.99

Proposta de encaminhamento: (1) Solicitar que a proposta seja reformulada e reenviada para100

apreciação, à luz da realização prévia de um debate institucional que discuta a situação das101

licenciaturas da UFSB; com maior desenvolvimento das questões que surgiram na reunião102

com a Reitora, e um planejamento detalhado de transição (caso a unidade seja aprovada), que103

dê clareza aos/às Docentes quanto a sua atuação/alocação, alocação dos cursos/pós-104

graduações/projetos atualmente existentes no IHAC, um cronograma para a transição. Além105

disso, solicita-se esclarecimento sobre a isonomia em relação às Licenciaturas nos demais106

campi; o estatuto das Licenciaturas como curso de formação profissional, ou segundo ciclo.107

Por fim, solicita-se esclarecimentos quanto à eleição para os Decanatos das unidades criadas108



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CAMPUS SOSÍGENES COSTA
INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS

Página 5 de 7
Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB
Campus Sosígenes Costa
BR 367, Km 10 - Rod. Porto Seguro-Eunápolis, Porto Seguro, BA - 45.810-000

durante o processo de Reestruturação. Encaminhamento Aprovado. (2) Realização de109

Jornadas de trabalho, lideradas pelo IHAC-CSC e extensiva às licenciaturas das demais110

unidades e dos demais campi, com foco numa reflexão/avaliação das Licenciaturas111

Interdisciplinares da UFSB, como forma de subsidiar os debates sobre reformulações dos seus112

PPCs. Encaminhamentos Aprovados. Item aprovado. Deliberou-se pela constituição de uma113

Comissão para organizar a Jornada de Discussão sobre Licenciaturas, com o objetivo de114

promover reflexão/avaliação das licenciaturas interdisciplinares da UFSB, como forma de115

subsidiar os debates sobre reformulações dos seus PPCs. A Comissão será composta por:116

Marcos Vinicius Calazans, Diego Casemiro, Zenilton Gondim, Cristiane Lima, Ângela Maria,117

Eliana. Item aprovado. Felipe Moraes solicita a inclusão da pauta sobre a publicação de uma118

moção de apoio por parte do IHAC aos e às estudantes que foram afetados com a retirada das119

vagas do curso de Direito. Marcos Bernardes sugeriu verificar no ponto “o que houver”.120

Pauta 05. Planejamento dos dias de ofertas do componente da Formação Geral, em121

2020.3. Marcos Bernardes informou sobre oferta de Língua Inglesa, Matemática e oferta do122

tronco comum. Pela LI em Matemática e Computação, Marcos Calazans sugeriu segunda e123

quarta-feira. Pela LI em Linguagens, Luciana Ávila sugeriu terça e quinta-feira. Luciana124

ressaltou que segunda-feira é reservada para Eixo Pedagógico. Zenilton explicou que Eixos de125

Matemática e Computação precisam ser no mesmo dia, por serem 30 horas. Explicou que126

configuração modular não pode ser ministrada em dias diferentes. Mário Marques perguntou127

sobre quantitativo de salas nos Cunis. Zenilton e Ângela responderam: Cuni Porto 3 salas;128

Cuni Cabrália 2 salas; Cuni Eunápolis 3 salas (2 salas organizadas e 1 não está pronta). Ivana129

informou que, para o curso de História, quartas e quintas-feiras seriam bons dias para oferta.130

Reiterou-se as propostas: proposta LIMC: segunda e quarta; proposta de História: quarta e131

quinta; proposta de LI em Linguagens: terça e quinta. Zenilton explicou que são necessários132

dois dias para cada área. Encaminhamento: segunda-feira reservada para Eixo Pedagógico,133

FG para quartas e quintas-feiras. 6 votos favoráveis e 2 abstenções. Encaminhamento134

aprovado. Irem aprovado. Zenilton atentou aos Docente das LIs dos Colégios Universitários135

fazer a previsão no SIGAA quanto à reserva de vagas específicas das LIs em cada um dos três136
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CUNIs nas ofertas específicas (segunda, terça e sexta-feira). Pauta 06. Controle de presença137

de estudantes ingressantes. Ângela apresentou a solicitação às Coordenações de curso sobre138

levantamento da presença de estudantes ingressantes nas aulas. Marcos Vinicius sugeriu139

levantamento com planilha compartilhada e se comprometeu a elaborar a planilha. Item140

remetido para próxima reunião para discussão. Pauta 07. Solicitação Discente para141

publicação de uma moção de apoio por parte do IHAC aos e às estudantes que foram142

afetados com a retirada das vagas do curso de Direito. Felipe fez uma breve143

contextualização acerca da situação dos estudantes do Curso de Direito. Solicitou ao IHAC a144

emissão de uma carta de apoio a esses estudantes. Eliana perguntou o foco do apoio. Felipe145

explicou tratar-se de solidarização da Unidade, reivindicando que Universidade dê garantias146

quanto ao ingresso no curso. Marcos Bernardes explicou que a Congregação pode se147

comprometer a emitir uma nota de incentivo a buscar uma solução para o caso. Solicitou a148

Felipe a proposta de uma redação. Felipe propôs o seguinte encaminhamento: a publicação de149

uma moção de apoio aos estudantes lesados pela retirada das vagas no Edital de Progressão,150

no sentido de que a Instituição ouça os discentes e dê garantias de que esses estudantes151

possam cursar o curso de Direito quando ele vier ser autorizado dentro das 40 vagas152

destinadas no Edital em andamento. Sérgio Pereira sugeriu o termo “prioridade”, ao invés de153

“garantias”, a fim de evitar interpretação relativa a concessão de privilégios. Felipe respondeu154

que isso pode prejudicar e atrasar os estudantes que entraram nos anos anteriores, e não155

conseguiram migrar para o segundo ciclo. Marcos Bernardes atentou para o fato de, se o curso156

não vier ser aprovado, questiona-se como prover garantia, uma vez que não depende da157

Instituição a aprovação do curso. Após discussão, Felipe propôs o seguinte encaminhamento:158

(1) a publicação de uma moção de apoio aos(às) estudantes lesados pela retirada das vagas no159

edital de progressão, no sentido de que a instituição ouça os(as) discentes e dê alternativas160

viáveis para os(as) estudantes prejudicados. 7 abstenções e 1 voto a favor e 1 voto contra.161

Marcos Bernardes vota favorável, totalizando 2 votos a favor. Encaminhamento aprovado. (2)162

Encaminhamento de Ângela Maria: apresentação de documento à Congregação do163

IHAC/CSC para continuidade do debate em reunião a ocorrer em 1º de dezembro de 2020. 7164
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votos a favor; 1 voto contrário, 1 abstenção. Encaminhamento aprovado. Item aprovado. Nada165

mais havendo a tratar, Prof. Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes encerrou a reunião, da qual166

eu, Renan Araújo, lavrei a presente Ata, que será lida e assinada por todos em próxima sessão.167

Aprovada em Reunião de Congregação: 01/12/2020.168

Assinaturas:
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