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ATA N.º05 – Reunião Ordinária da Congregação
do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências,
da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB),
Campus Sosígenes Costa, realizada em 4 de maio
de 2021.

Reunião ocorrida no dia 4 de maio de 2021, às 9h, remotamente, na sala virtual CSC 1.1

Estavam presentes: Dos membros da Congregação do Instituto de Humanidades, Artes e2

Ciências do Campus Sosígenes Costa: Ângela Maria Garcia, Vice-Decana do IHAC/CSC,3

presidindo a sessão; Bilzã Marques de Araújo (Servidor Docente); Clarissa Santos Silva4

(Coordenação LI Artes e suas Tecnologias); Cristiane da Silveira Lima (Vice-Representação5

Docente); Eliana Póvoas Pereira Estrela Brito (Coordenação PPGER); Luciana Beatriz6

Bastos Ávila (Coordenação LI Linguagens e suas Tecnologias); Marcos Vinicius Fernandes7

Calazans (Coordenação LI Matemática e Computação e suas Tecnologias); Mário Marques da8

Silva Júnior (Coordenação LI Ciências da Natureza e suas Tecnologias); Rodrigo Ribeiro9

Barreto (Vice-Coordenação LI Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias). Dos10

participantes convidados: Elaine Santos Dias (Servidora Docente); Gabriela Rodella de11

Oliveira (Servidora Docente); José Vicente Santos Mendes (Vice-Coordenação LI Linguagens12

e suas Tecnologias); Leonardo da Silva Souza (Servidor Docente); Leonardo Evangelista13

Moraes (Servidor Docente); Taianá Silva Pinheiro (Vice-Coordenação LI Matemática e14

Computação e suas Tecnologias). A. Informes. A Vice-Decana informou que o Decano,15

professor Marcos Bernardes, justificou a ausência nesta sessão em função da vacinação contra16

a Covid-19. Informou que haverá uma reunião extraordinária na próxima sexta-feira,17

07/05/2021, para discutir, entre outros temas, a pauta da Reestruturação da UFSB, proposta18

pela Reitoria. Ângela Garcia também falou sobre uma pauta solicitada pela Professora Rocío19

Alvarez a respeito do Conselho Municipal de Saúde. Informou que há uma reunião agendada20

para a próxima quinta-feira, 06/05/2021, entre os Decanos dos IHACs e o Diretório Central21

dos Estudantes, para debater sobre a proposta de Reestruturação da UFSB. Informou que a22

pauta do Regimento Geral da UFSB será discutida no CONSUNI no mês de junho deste ano.23

Cristiane Lima informou a respeito da realização da I Jornada das LIs da UFSB e disse que a24
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comissão organizadora do evento está organizando um documento síntese para apresentar à25

comunidade acadêmica. Falou sobre a finalização de alguns processos de estágio probatório26

docente e disse que alguns colegas têm procurado a representação da categoria para tratar de27

falhas nos processos, como erros na redação de pareceres. Esclareceu que a representação28

solicitou uma reunião com Pró-Reitoria de Gestão para Pessoas (PROGEPE) e a Comissão de29

Avaliação de Desempenho Docente (CADD) do CSC, mas ainda não obteve resposta.30

Mencionou que houve um atraso nos processos em função da demora ocorrida para a31

recomposição e nomeação da Comissão. Manifestou que a Representação Docente está32

disponível a auxiliar os colegas que necessitem. Informou que houve uma assembleia docente33

no dia 20/04/2021 que tratou da descontinuação do BI Saúde no campus Paulo Freire e da34

Proposta de Reestruturação. Relatou que a representação elaborou uma moção Rumo ao35

aprofundamento da democracia interna na UFSB, que está sendo divulgada. Marcos Calazans36

falou sobre o dia Nacional da Matemática, que é comemorado no dia 6 de maio e para37

comemorar, no dia 08/05/2021 acontecerá o evento Conversas Inconclusas:38

interdisciplinaridade, matemática e computação. B. Aprovação de atas. Foram colocadas em39

apreciação as Atas: IHAC/CSC 03/2021 - Reunião ordinária 06/04/2021 e IHAC/CSC40

04/2021 - Reunião extraordinária 20/04/2021. Sem ressalvas, os documentos foram aprovados41

por unanimidade. C. Ordem do dia. Apreciação dos projetos submetidos ao edital 03/202142

PROPPG (PIPCI). Em função das ausências justificadas, a Vice-Decana informou que fará43

as leituras dos resumos dos projetos dos professores Marcos Bernardes e Lidyane Souza. I.44

Programa de Residência Pedagógica da UFSB/2020: a formação docente na visão de45

residentes, preceptores e docentes orientadores em contexto pandêmico (Proponente:46

Gabriela Rodella). Gabriela Rodella apresentou o projeto. Disse que o projeto de Residência47

Pedagógica da UFSB apresenta cinco núcleos: dois no campus Paulo Freire, dois no campus48

Sosígenes Costa e um no campus Jorge Amado. Informou que o planejamento é que sejam49

enviados formulários, via google forms, para os participantes. Em uma segunda etapa, serão50

feitas entrevistas online com ao menos um representante de cada núcleo e de cada uma das51

categorias: um docente orientador, um preceptor e um residente. Disse que o programa de52
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Residência Pedagógica deverá ir até abril de 2022 e a intenção deste projeto é articular uma53

coleta de dados quantitativa e qualitativa para que a instituição possa mensurar e conhecer a54

experiência dos participantes. Seis votos favoráveis. Item aprovado. II. Religião e direitos.55

Usos emancipatórios do direito por grupos evangélicos - mulheres negras (Proponente:56

Lidyane Souza). A Vice-Decana fez a leitura da apresentação do projeto. Trata-se de um57

trabalho na linha de Direito e Religião. O projeto pretende identificar e compreender os usos58

emancipatórios do direito por grupos evangélicos, em especial formados por mulheres, no59

Brasil. Pretende fazer revisões bibliográficas sobre o tema e sobre estudos de linguagem do60

Direito. Seis votos favoráveis. Item aprovado por unanimidade. III. Análise dos usos e61

ocupação do Solo nas Areas de Preservação Permanente dos rios do município de Porto62

Seguro - BA (Proponente: Marcos Bernardes). Ângela fez a leitura do projeto. A proposta63

tem por objetivo geral relacionar os usos e ocupação do solo nas APPs (Áreas de preservação64

permanentes) dos rios do município de Porto Seguro a possíveis conflitos de uso pela água.65

Uma base de dados georreferenciada, desenvolvida em projeto em andamento, será66

combinada com visitas in loco para se buscar a validação e integração entre as escalas67

regional e local, com vistas a garantir a segurança hídrica da bacia-piloto selecionada. Sete68

votos favoráveis, Item aprovado por unanimidade. IV. Determinação de cádmio, mercurio,69

chumbo e antimonio em amostras ambientais (Proponente: Mário Marques Silva Jr.).70

Mário apresentou o seu projeto, relatou que se trata de uma análise de metais indicadores de71

atividade antropogênica com o intuito de mensurar a contaminação e associar com as72

possíveis fontes de propagação. Sete votos favoráveis. Item aprovado por unanimidade. V.73

TREE Tecnologia para Redução da Evasão Escolar (Proponente: Leonardo Souza).74

Leonardo Souza apresentou o projeto. Disse que se trata de um projeto de pesquisa e75

desenvolvimento que integra a pesquisa que o professor desenvolve e tem o intuito de76

produzir tecnologias e metodologias para redução da evasão por meio da análise de percurso77

estudantil. Sete votos favoráveis. Item aprovado por unanimidade. VI. O lixo marinho78

associado a pescarias do sul da Bahia: características origem e impactos na pesca79

(Proponente: Leonardo Moraes). Leonardo Moraes apresentou o projeto. Relatou que o lixo80
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gerado nas mais diversas atividades antrópicas vem se acumulando nos ecossistemas81

aquáticos e os pesquisadores da região têm apontado isto como um dos principais82

complicadores da pesca marinha no sul da Bahia. Por isso, o projeto visa identificar a origem83

destes resíduos. Sete votos favoráveis. Item aprovado por unanimidade. VII.84

Desenvolvimento de tecnologia social para o direcionamento da aplicação de métodos de85

controle dos vetores de espalhamento de arboviroses (Proponente: Bilzã Araujo). Bilzã86

falou a respeito do projeto, que se dedica fazer um rastreamento para identificação de focos de87

mosquitos que portam arboviroses. A partir da identificação, será possível direcionar algum88

tipo de ação de controle de acordo com as características da comunidade. Sete votos89

favoráveis. Item aprovado por unanimidade. Ângela agradeceu a presença e a colaboração de90

todos e comentou a respeito da importância do IHAC para a interdisciplinalidade na UFSB. O91

que ocorrer. Cristiane Lima falou a respeito do fim dos mandatos de representação docente,92

discente e técnico-administrativa nesta Congregação e também sobre o fim do mandato do93

Decanato. Questionou se houve manifestação de professores nos Colegiados a respeito da94

composição da comissão de escolha das representações e se os colegas consideram que deve-95

se aguardar a discussão da proposta de reestruturação. Marcos Calazans manifestou que o96

processo deve seguir regularmente. Ângela lembrou que Elaine Silva se voluntariou a compor97

a comissão, pediu que os Coordenadores consultem os Colegiados e sugeriu que este item seja98

incluído na pauta da reunião extraordinária prevista para a sexta-feira seguinte, 07/05/2021. A99

Vice-Decana consultou a Congregação a respeito da elaboração de uma moção de apoio à100

organização da I Jornada das LIs da UFSB e acrescentou que a comissão deverá apresentar101

um balanço do evento na próxima reunião. Cristiane falou que em função do fim do102

quadrimestre, o prazo para elaboração do documento foi estendido. Cinco votos favoráveis à103

moção. Nada mais havendo a tratar, a Professora Ângela Maria Garcia encerrou a reunião, da104

qual eu, Gabriela Berbat, lavrei a presente Ata, que será lida e assinada por todos em próxima105

sessão. Aprovada em Reunião de Congregação em 13/07/2021.106

Assinaturas:
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SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 04/05/2021

ATA Nº 576/2021 - IHAC-SC (11.01.06.03) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 29/07/2021 16:03 ) 
ELIANA POVOAS PEREIRA ESTRELA BRITO 

COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO

1218431

(Assinado digitalmente em 29/07/2021 18:23 ) 
MARCOS EDUARDO CORDEIRO BERNARDES 

DIRETOR

1563747

(Assinado digitalmente em 03/08/2021 10:25 ) 
MARCOS VINICIUS FERNANDES CALAZANS 

COORDENADOR

1233581

(Assinado digitalmente em 11/08/2021 01:21 ) 
ROCIO ELIZABETH CHAVEZ ALVAREZ 

COORDENADOR DE CURSO

1218269

(Assinado digitalmente em 29/07/2021 11:38 ) 
ZENILTON GONDIM SILVA 

TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

1160123

(Assinado digitalmente em 02/08/2021 14:08 ) 
SERGIO EDUARDO MARTINS PEREIRA 

COORDENADOR DE CURSO

1582024

(Assinado digitalmente em 01/08/2021 16:41 ) 
LUCIANA BEATRIZ BASTOS AVILA 

COORDENADOR DE CURSO

1486596

(Assinado digitalmente em 30/08/2021 11:12 ) 
CLARISSA SANTOS SILVA 

COORDENADOR DE CURSO

3028963

(Assinado digitalmente em 29/07/2021 14:09 ) 
MARIO MARQUES DA SILVA JUNIOR 

COORDENADOR DE CURSO

3044886
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