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ATA N.º19 – Reunião Ordinária da Congregação
do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências,
da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB),
Campus Sosígenes Costa, realizada em 1º de
dezembro de 2020.

Reunião ocorrida no dia 1º de dezembro de 2020, às 9h, remotamente, na sala virtual CSC 1.1

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

a sessão; Ângela Maria Garcia (Vice Decanato IHAC CSC); Clarissa Santos Silva3

(Coordenação LI Artes e suas Tecnologias); Cristiano da Silveira Longo (Servidor Docente);4

Elaine Santos Dias (Servidora Docente); Emeris Silva Santos (Servidor Técnico-5

Administrativo - Setor de Multimídia); Felipe Soares de Moraes (Representação Discente);6

Gabriela Berbat (Servidora Técnico-Administrativa - Secretaria Executiva); Gabriela7

Narezi (Servidora Docente); Leonardo Evangelista Moraes (Servidor Docente); Lina8

Rodrigues de Faria (Servidora Docente); Luciana Beatriz Bastos Ávila (Coordenação LI9

Linguagens e Códigos e suas Tecnologias); Marcos Vinicius Fernandes Calazans10

(Coordenação LI Matemática e Computação e suas Tecnologias); Mário Marques da Silva11

Júnior (Coordenação LI Ciências da Natureza e suas Tecnologias); Martin Domecq (Servidor12

Docente); Rocio Elizabeth Chávez Alvarez (Coordenação BI Saúde); Sérgio Eduardo Martins13

Pereira (Coordenação LI Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias); Spensy Kmitta14

Pimentel (Servidor Docente); Stella Narita (Servidora Docente); Taianá Silva15

Pinheiro (Servidora Docente). A. Informes. Prof. Marcos Bernardes informou que as16

Professoras Clarissa Silva, Aline Nunes e Cristiane Lima justificaram a ausência em função17

da participação no CONEX. Ângela Garcia informou sobre o Congresso de Iniciação à18

Pesquisa, à Criação e à Inovação, que neste ano acontecerá na modalidade online, de 7 a19

10/12/2020. Carolina Bessa divulgou a sua participação voluntária no movimento20

internacional Parent in Science, que visa promover ações que promovam a igualdade de21

gêneros na Universidade, considerando o fator da parentalidade. Anunciou que o objetivo é22

criar um espaço permanente na UFSB para que este tema seja discutido e convidou a todos23

que tenham interesse no assunto. O Decano informou o envio do documento produzido em24
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conjunto pelos Decanatos dos três IHACs em resposta ao memorando 209/2020 SEDG na25

última quarta-feira, 25/11/2020. Agradeceu a participação de todos que se dispuseram a26

colaborar na elaboração do diagnóstico e na formulação de propostas. Informou a27

homologação das turmas 2020.3. Noticiou a homologação do resultado final da vaga “Leitura28

e produção de textos em língua inglesa”, pelo edital N.º11/2018, no Conselho Universitário29

(CONSUNI). Esclareceu que há um impedimento momentâneo para a nomeação do candidato30

aprovado em função das restrições estabelecidas para o enfrentamento à Covid-19. Falou31

sobre os mandatos das Comissões de Avaliação de Desempenho Docente (CADD) que32

expiraram na última semana e desde então os processos de estágio probatório docente não33

podem ser movimentados. Pediu que os interessados se voluntariem. Disse que alguns34

Colegiados não indicaram nomes para o Programa de Acompanhamento Acadêmico (PROA)35

e pediu que os Coordenadores verifiquem. Foi encaminhado o memorando 43/2020 DEA,36

para que os Colegiados de curso reúnam os PEAs dos Componentes Curriculares ofertados37

por cada um. O Decano informou que Gabriela Narezi pediu a inclusão de um ponto de pauta.38

Gabriela Narezi explicou que está finalizando o relatório da oferta da Residência em Extensão39

Rural, que aconteceu de 2019 a 2020 e foi solicitada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-40

Graduação (PROPPG) a apresentar este documento à Congregação do IHAC-CSC. A41

Congregação assentiu à inclusão deste item à pauta desta sessão. B. Aprovação de atas. Ata42

IHAC CSC 17/2020 - Reunião ordinária 03/11/2020; Ata IHAC CSC 02.1/2020 - Reunião43

extraordinária 27/03/2020; Ata IHAC CSC 18/2020 - Reunião extraordinária 24/11/2020. Seis44

votos favoráveis. Item aprovado por unanimidade. C. Ordem do dia. 1. Frequência de45

estudantes ingressantes na UFSB. Ângela Garcia explicou que este ponto foi incluído por46

sugestão do Prof. Sérgio Cerqueda, com a intenção de fazer um levantamento sobre a47

frequência dos novos alunos e assim evitar uma possível evasão. Disse que consultou a48

Secretaria de Apoio Acadêmico (SECAD) sobre o caso de uma estudante que questionou a49

possibilidade de se inscrever no próximo quadrimestre, já que não tem conseguido50

acompanhar os conteúdos e a resposta da SECAD foi que caso a estudante seja reprovada nos51

Componentes Curriculares, poderá realizar inscrições no quadrimestre seguinte sem ônus.52
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Marcos Bernardes sugeriu como encaminhamento solicitar que a SECAD apresente um53

levantamento das frequências a partir do Sistema Integrado de Gestão de Atividades54

Acadêmicas (SIGAA). Marcos Calazans informou que se colocou à disposição para elaborar55

uma planilha que seria alimentada pelos docentes para acompanhar a frequência estudantil.56

Questionou se os campos “ausente”, “baixa presença” e “alta presença” seriam suficientes57

para que a frequência pudesse ser mensurada. Rocío Alvarez falou sobre a sua experiência58

com as aulas remotas e comentou sobre a falta de estrutura dos estudantes. Disse que tem59

estado preocupada e conversou com a Assistente Social do campus, Rosângela Rocha, que60

também manifestou preocupação a respeito da permanência e acessibilidade para os alunos.61

Felipe de Moraes relatou que em relação à evasão dos estudantes ingressantes, tem notado por62

meio de conversas nos grupos de WhatsApp uma movimentação dos estudantes calouros em63

refazer o ENEM ou tentar uma transferência externa, principalmente devido à insegurança64

institucional da UFSB e em especial depois do ocorrido com o curso de Direito. Ângela65

Garcia recomendou que seja analisada a viabilidade de acrescentar um campo ao formulário66

preparado por Marcos Calazans para que seja possível identificar os estudantes e então possa67

ser feito um contato com os mesmos. Marcos Calazans falou sobre a formatação do68

documento. Rocío Alvarez relatou que a seção de assistência social do campus não tem69

autonomia para buscar cada um dos 70% de estudantes que se matricularam, mas nunca70

compareceram às aulas e lamentou que a servidora responsável pela seção já esteja71

sobrecarregada. Concordou com a ponderação de Ângela sobre a necessidade de identificar os72

alunos e reforçou que 70% de ausência total nas aulas é preocupante nos ingressantes 2020.73

Rocío questionou se seria possível fazer esse controle de frequência pelo SIGAA, ao que o74

Decano respondeu que sim, desde que o docente lance a frequência no sistema. Spensy75

recomendou que a aferição de presença seja consultada por alguma instância superior.76

Encaminhamento: finalização e implementação do instrumento elaborado por Marcos77

Calazans e contato com a SECAD para solicitar o levantamento no SIGAA. Nove votos78

favoráveis. Item aprovado por unanimidade. 2. Projeto de pesquisa "Indigenous peoples79

responding to Covid-19 in Brazil: social arrangements in a Global Health emergency”80
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(Proponente: Spensy Pimentel; Relatoria: Marcos Calazans). Marcos Calazans fez a81

leitura do parecer, favorável à aprovação do projeto, e parabenizou a proposta. Spensy82

reforçou que se trata de uma grande rede de pesquisadores e entidades do movimento83

indígena. Encaminhamento: oito votos favoráveis. Item aprovado por unanimidade. 3.84

Proposta de curso de extensão "Curso de difusão online: Antropologia, Assistência85

Social e Povos Indígenas" (Proponente: Spensy Pimentel; Relatoria: Luciana Ávila).86

Luciana Ávila leu o parecer, favorável à aprovação do projeto e recomendou o registro do87

projeto junto à Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). Spensy explicou que esse projeto já havia88

sido iniciado em outras Universidades onde trabalhou. Encaminhamento: oito votos89

favoráveis. Item aprovado por unanimidade. 4. Remoção de Martin Domecq do IHAC/CSC90

para o IHAC/CJA (Relator: Mário Marques). Mário Marques leu o parecer favorável à91

solicitação de remoção do professor Martin Domecq do IHAC/CSC para o IHAC/CJA.92

Recomendou a consulta nos demais colegiados e centros de formação em que o professor atua.93

Martin esclareceu que sua vinda foi feita a partir de um compromisso firmado com o94

Decanato do CFA. Agradeceu por toda a experiência vivida no CSC. O Decano questionou se95

este item estaria previsto para ser discutido no CFA, ao que Martin respondeu que sim.96

Luciana e Ângela manifestaram alegria por terem trabalhado com Martin e desejaram sucesso97

ao colega. Encaminhamento: após a discussão pelo CFA, envio do Processo. Item aprovado98

por unanimidade. 5. Mudança de lotação de Catarina Marcolin do IHAC/CSC para o99

CFCAm. Marcos Bernardes esclareceu que Catarina justificou sua ausência nesta reunião.100

Leu o relato com as justificativas para o pedido de mudança de lotação feito pela professora.101

No relato, ela argumenta que o regulamento do Programa de Pós-Graduação em Ciências e102

Tecnologias Ambientais (PPGCTA), onde atua como coordenadora, estabelece que a103

coordenação do Programa seja exercida por docentes que estejam vinculados à mesma104

Unidade Acadêmica que o Programa. Além disso, Catarina relatou que tem atuado como105

docente mais amplamente em cursos do CFCAm. Encaminhamento: item aprovado por106

unanimidade. 6. Mudança de lotação de Leonardo Moraes do IHAC/CSC para o CFCAm.107

Leonardo Moraes esclareceu que não teria intenção, inicialmente, de sair do IHAC, mas sua108

https://ufsb.edu.br/cfcam/pos-graduacao/ppgcta
https://ufsb.edu.br/cfcam/pos-graduacao/ppgcta
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atuação atual o faz ter mais afinidade com a vinculação ao CFCAm. Encaminhamento: item109

aprovado por unanimidade. 7. Mudança de lotação de Lina Faria do IHAC/CSC para o110

CFCHS. Lina Faria leu o documento enviado aos Decanos do IHAC/CSC e do CFCHS no111

qual relata a sua formação e experiência na área de Humanidades. Lamentou que, diante das112

recentes mudanças na Universidade, tem se sentido sem espaço para atuar conforme previsto113

inicialmente, embora o trabalho no IHAC, em especial sob a gestão do prof. Marcos114

Bernardes, tenha sido bastante gratificante. Explicou que sua intenção, a princípio, seria115

integrar a área de humanidades, mas foi direcionada a área da saúde por indicação do Prof.116

Naomar de Almeida Filho, Reitor da UFSB naquela ocasião. Item aprovado por unanimidade.117

8. Pós-doutorado Prof.ª Christianne Rochebois (Comissão: Ângela Garcia, Luciana118

Ávila e Marcos Calazans). Ângela leu o parecer no qual a Comissão considera que119

Christianne Rochebois atende aos requisitos exigidos na legislação que trata do tema, portanto,120

a Comissão recomendou a aprovação do afastamento da professora Christianne Benatti121

Rochebois, para realização de estágio pós-doutoral no período de 08 de fevereiro de 2021 a 07122

de fevereiro de 2022, na Universidade de Brasília. O Decano justificou a ausência de123

Christianne Rochebois, esclareceu que ela fez essa solicitação no plano institucional de124

capacitação quando foi aberta consulta à comunidade. Encaminhamento: nove votos125

favoráveis. Item aprovado por unanimidade. 9. Projeto de curso de extensão "Curso126

preparatório de Matemática para o ENEM: ENEMAT" (Proponente: Taianá Pinheiro;127

Relatoria: Clarissa Silva). Clarissa leu o parecer favorável à aprovação do projeto. Taianá128

agradeceu e disse que o projeto foi executado em 2019 na escola onde irá abrigar o CUNI129

Eunápolis e diante das circunstâncias impostas pela pandemia da Covid-19, as aulas passaram130

a ser exclusivamente remotas, o que possibilitou a ampliação do território de abrangência do131

curso. Disse que tem tido apoio dos professores da rede básica, o que colabora para estreitar132

os laços entre a Universidade e a escola. O Decano parabenizou a iniciativa e o trabalho do133

grupo. Encaminhamento: sete votos favoráveis, uma abstenção. Item aprovado. 10. Projeto134

de pesquisa "Desenvolvimento Profissional de professores de Matemática e o ensino de135

estatística no Ensino Fundamental" (Proponente: Taianá Silva; Relatoria: Marcos136
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Calazans). Marcos Calazans leu o parecer, favorável à aprovação do projeto. Taianá137

esclareceu que este projeto surgiu a partir de uma ação extensionista apresentada a esta138

Congregação no início de 2020, mas que não houve tempo para que a UFSB fosse registrada139

como parceira para esta ação, entretanto, a coordenadora da rede fez um convite à UFSB para140

formalizar uma parceria com a Universidade. Encaminhamento: item aprovado por141

unanimidade. 11. Apresentação do relatório da oferta da Residência em Extensão Rural142

(Proponente: Gabriela Narezi). Gabriela Narezi esclareceu que em 2021 terá início uma143

nova Residência. Explicou que a previsão era da finalização da Residência em Extensão Rural144

em maio de 2020, mas devido à Pandemia da Covid-19, o projeto foi finalizado em setembro145

de 2020. A carga horária de 720h prevista foi integralizada. Os cinco selecionados concluíram146

e ainda participaram dois alunos especiais. Relatou que na região há bastante interesse por147

este tipo de especialização. O Decano lamentou a falta de incentivo institucional a esse tipo de148

iniciativa. Encaminhamento: item aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar,149

Prof. Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes encerrou a reunião, da qual eu, Gabriela Berbat,150

lavrei a presente Ata, que será lida e assinada por todos na próxima sessão. Aprovada em151

Reunião de Congregação: 02/03/2021.152

Assinaturas:
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COORDENADOR DE CURSO

3028963
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