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ATA N.º06 – Reunião Extraordinária da
Congregação do Instituto de Humanidades, Artes
e Ciências, da Universidade Federal do Sul da
Bahia (UFSB), Campus Sosígenes Costa,
realizada em 7 de maio de 2021.

Reunião ocorrida no dia 7 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: Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes, Decano do3

IHAC-CSC, presidindo a sessão. Ângela Maria Garcia (Vice-Decanato IHAC-CSC); Clarissa4

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

Representação Docente);Eliana Póvoas Pereira Estrela Brito (Coordenação PPGER);6

Francisco de Assis Nascimento Júnior (Vice-Coordenação LI Ciências da Natureza e suas7

Tecnologias e Coordenação de Práticas Pedagógicas Compartilhadas da UFSB no8

CIEPS); José Vicente Santos Mendes (Vice-Coordenação LI Linguagens e suas9

Tecnologias); Marcos Vinicius Fernandes Calazans (Coordenação LI Matemática e10

Computação e suas Tecnologias); Rocio Elizabeth Chávez Alvarez (Coordenação BI Saúde);11

Sérgio Eduardo Martins Pereira (Coordenação LI Ciências Humanas e Sociais e suas12

Tecnologias). Dos participantes convidados: Bernard Pego Belisario (Servidor13

Docente); Elaine Santos Dias (Servidora Docente); Jenner da Cruz de Souza (Servidor14

Técnico-Administrativo - Setor de Operações de Multimídia); Taianá Silva Pinheiro (Vice-15

Coordenação LI Matemática e Computação e suas Tecnologias). A. Ordem do dia. 1.16

Aprovação do texto da moção de congratulação à equipe organizadora e aos17

participantes da I Jornada das LIs da UFSB. O Decano consultou se houve18

encaminhamento de composição de comissão para produção do texto na reunião ordinária do19

dia 04/05/2021, ao que Cristiane Lima e Ângela Garcia responderam que não. O Decano20

sugeriu que se encaminhe por elaborar uma moção conjunta dos três IHACs em21

agradecimento e congratulação à comissão organizadora da I Jornada das LIs da UFSB. Sete22

votos favoráveis. Item aprovado. 2. Composição de comissão eleitoral para escolha de23

representantes das categorias discente, docente e técnico-administrativa. Marcos24
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Bernardes consultou os Coordenadores de curso sobre o tema ter sido debatido nos25

Colegiados. Vicente Mendes respondeu que ainda não houve reunião do Colegiado da LILC,26

desde a reunião da Congregação na qual houve a primeira consulta a respeito da composição27

desta comissão. Elaine Dias reiterou a sua disposição em compor a comissão eleitoral.28

Cristiane Lima também se voluntariou a integrar a comissão eleitoral e lembrou que seu29

mandato na representação docente terá vigência até o mês de junho de 2021. Sérgio Pereira30

informou que não houve manifestação de disponibilidade no Colegiado da LICHS. Clarissa31

Silva disse que também não houve reunião da LIAT desde a reunião ordinária desta32

Congregação. Encaminhamento: comissão eleitoral composta, inicialmente, por Elaine Dias e33

Cristane Lima. Item aprovado por unanimidade. 3. Composição de comissão eleitoral para34

escolha de Decano/ Decana e Vice-Decano/ Vice-Decana do IHAC-CSC. Marcos35

Bernardes esclareceu que o seu mandato e da professora Ângela Garcia terão vigência até o36

dia 04/07/2021. Ângela Garcia esclareceu que de acordo com a resolução 22/2016 a comissão37

deverá ter a seguinte composição: um servidor docente, um servidor técnico administrativo,38

um discente, um representante do Conselho Social do Campus e um membro da Congregação39

não representante de segmento. Rocío Álvarez questionou a possibilidade de adiar o processo.40

O Decano respondeu que é prudente seguir o processo para evitar que o cargo fique vago.41

Rocío Álvarez se dispôs a integrar a comissão como membro da Congregação não42

representante de segmento. Eliana se dispôs a atuar como suplente, caso haja necessidade.43

Taianá Pinheiro manifestou interesse em integrar a Comissão para escolha do Decanato.44

Encaminhamento: a comissão eleitoral para escolha de Decana/ Decano e Vice-Decana/ Vice-45

Decano será composta, inicialmente, da seguinte forma - Taianá Pinheiro (representante46

docente), Rocío Álvarez (membro da Congregação não representante de segmento). Oito47

votos favoráveis. Item aprovado. O Decano disse que irá encaminhar e-mail aos48

representantes das categorias discente e técnico-administrativa solicitando indicação de nomes49

para exercerem a representação das categorias na comissão eleitoral. 4. Manifesto pelo50

"Respeito à ciência, ao distanciamento social, ao uso obrigatório de máscara e vacinas51

para todos já" no âmbito do Município de Porto Seguro (Proponente: Rocío Alvarez). O52
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Decano solicitou que a professora Rocío Álvarez, membro do Conselho Municipal de Saúde53

de Porto Seguro (CMS-PS), relatasse o contexto atual dos trabalhos no Conselho, no qual atua54

como representante da UFSB. Rocío Álvarez informou que faz parte do CMS-PS desde 2019,55

portanto acompanha os trabalhos do Conselho desde o início da pandemia. Destacou que o56

CMS-PS é uma instância autônoma e deliberativa, que cumpre uma função fiscalizadora e57

apoiadora nas políticas públicas em saúde do município. Ressaltou que uma das principais58

diretrizes do Conselho é aprovar o financiamento do Fundo Municipal de Saúde e a59

destinação de verbas federais, estaduais e municipais. Informou que o Conselho também tem60

o poder de fiscalizar as ações do poder público municipal. Explicou que o CMS-PS é61

composto em 50% por membros indicados por entidades de representação de usuários; 25%62

por membros indicados por entidades de representação de trabalhadores na área de saúde; e63

25% por membros gestores e prestadores de serviços públicos ou privados. Falou sobre sua64

atuação em favor da pauta da saúde materno-infantil no município, em favor da criação de um65

centro de parto normal em Porto Seguro e pelo combate à violência obstétrica. Destacou que66

realizou a apresentação do seu projeto de pesquisa TeleCuidados no SUS – estudo de caso67

com usuários suspeitos de Novo Coronavírus no Município de Porto Seguro/BA a esta68

Congregação e ao Conselho Municipal. Demonstrou preocupação com a falta de respeito à69

ciência por parte dos gestores municipais na condução da pandemia, em especial quanto à70

insistência dos gestores municipais em adotar o “kit covid” como protocolo para tratamento71

precoce do novo coronavírus. Explicou que o kit seria composto por medicamentos como72

ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, nitazoxanida e vitaminas e as73

recomendações pelo uso do kit têm sido publicadas em meios oficiais, o que pode vincular os74

profissionais de saúde a fazerem a recomendação destes medicamentos no âmbito do75

atendimento público municipal. Rocío destacou que esta orientação da gestão municipal76

contraria as recomendações de instituições como a Sociedade Brasileira de Infectologia e a77

Associação Médica Brasileira, além de grande parte da comunidade científica. Lembrou que78

recentemente, no mês de março de 2021, a SESAB (Secretaria da Saúde do Estado da Bahia)79

emitiu uma nota técnica COE N.º 86 de 29/03/2021, que recomenda a não prescrição de80
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cloroquina, hidroxicloroquina, nitazoxanida e ivermectina para pacientes com Covid-19 no81

estado da Bahia e proíbe o fornecimento dos medicamentos cloroquina, hidroxicloroquina,82

nitazoxanida e ivermectina, pelas farmácias dos hospitais da rede própria da Secretaria de83

Saúde do Estado da Bahia, para os pacientes com quadro suspeito ou confirmado de Covid-19,84

e sem outro diagnóstico que justifique o uso desses. Relatou que como conselheira e85

Secretária Geral do CMS-PS, tem se preocupado com esta conduta e por isto solicitou a86

inclusão deste item na pauta desta reunião. Relatou que o Conselho recebeu em uma das87

reuniões recentes o Presidente do Conselho Estadual de Saúde, Ricardo Luiz Dias Mendonça,88

e na oportunidade ele recomendou que o CMS-PS e a comunidade mantenham o respeito à89

ciência, ao distanciamento social e o uso obrigatório de máscaras. Disse que o presidente do90

Conselho Estadual sugeriu que o Conselho Municipal fizesse um manifesto por vacinas para91

todos. Relatou que o CMS-PS também se reuniu com a Secretária Municipal de Saúde, Raissa92

Soares, e solicitou esclarecimentos a respeito da publicação do protocolo pelo tratamento93

precoce no Diário Oficial do Município sem que o Conselho Municipal tivesse tido94

conhecimento ou deliberado a respeito do assunto. Destacou que a Secretária de Saúde95

apresentou estudos feitos em Porto Seguro com cerca de três mil pacientes, os quais, todos96

teriam sido curados com o kit Covid. Entretanto, Rocío Álvarez destacou que não houve97

comprovação de inscrição deste estudo em Comitê de Ética em Pesquisa, nem de termo de98

consentimento por parte dos voluntários. Destacou que todos os relatos encontram-se99

registrados nas atas do CMS-PS. Rocío informou que solicitou que a moção de repúdio fosse100

levada à pauta da reunião do CMS-PS na reunião do dia 29/03/2021, entretanto, houve101

manifestações de intimidação nas redes sociais por parte de alguns grupos organizados, que102

expuseram seu nome, local de trabalho e lhe atribuíram uma associação política inexistente.103

Diante da situação exposta, Rocío informou que entrou em contato com a Presidente do CMS-104

PS, Graziela Cruz Bittencourt Oliveira Silva, e elas solicitaram ao Ministério Público que105

assegurasse garantias constitucionais a todos os conselheiros. Narrou que no dia marcado para106

que a sessão ocorresse, a Secretária de Saúde se apresentou no local com mais quinze107

servidores municipais e o grupo se manifestou solicitando a mudança dos conselheiros a fim108
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de que a moção de repúdio não fosse publicada. Diante do ocorrido, a Presidente do CMS-PS109

optou por adiar a apreciação da pauta, para que o tema fosse debatido na presença do110

Ministério Público e do Conselho Estadual de Saúde para que a garantia de manifestação dos111

conselheiros fosse assegurada. Informou que a Presidente do Conselho Municipal de Saúde112

pretende mudar a pauta para, em vez de votar uma moção de repúdio, o CMS-PS aprecie a113

elaboração de uma carta de recomendação. Marcos Bernardes falou sobre a importância do114

controle social no combate à pandemia e comentou a gravidade do ataque aos conselheiros115

municipais de saúde com mentiras. Recomendou que além do respeito à ciência, ao116

distanciamento social, ao uso obrigatório de máscara e da solicitação de vacinas para todos,117

seja feita uma defesa das prerrogativas e da finalidade de instâncias colegiadas, como o CMS-118

PS. Sugeriu que seja preparado um manifesto em nome desta Congregação e que o tema seja119

levado ao Conselho Universitário (CONSUNI). Cristiane Lima sugeriu que o manifesto seja120

redigido por alguém da área da saúde. Rocío Álvarez manifestou que preparou um esboço do121

texto, mas não se sente confortável em assiná-lo sozinha. O Decano salientou a importância122

da participação de Rocío na elaboração do manifesto e recomendou que a demanda seja123

compartilhada com o Comitê de Enfrentamento à Crise da UFSB e que seja solicitada a124

apreciação do documento naquela instância. Encaminhamento 1: elaboração de manifestação,125

da Congregação do IHAC/CSC sobre os seguintes aspectos: respeito à ciência, ao126

distanciamento social, ao uso obrigatório de máscara e vacinas para todos já, além do respeito127

às prerrogativas de instâncias colegiadas de controle social, como o Conselho Municipal de128

Saúde. Para operacionalização da ação, será elaborado documento conjunto a ser apreciado129

pela Congregação do IHAC/CSC. Oito votos favoráveis. Item aprovado por unanimidade.130

Encaminhamento 2: Compartilhamento da situação no Conselho Municipal de Saúde de Porto131

Seguro junto ao Comitê Emergencial de Crise-UFSB e ao CONSUNI para possível132

manifestação a respeito. Sete votos favoráveis. Item aprovado por unanimidade. A professora133

Rocío irá encaminhar a minuta da proposta para apreciação dos membros da Congregação.134

5. Proposta de Reestruturação da UFSB (Proponente: Reitoria). Marcos Bernardes falou135

a respeito dos documentos que acompanharam a pauta: o processo de reestruturação, com136
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todos os pareceres e manifestações e o documento produzido em conjunto pelos três IHACs.137

Explicou que como desdobramento do diagnóstico elaborado pelos três Institutos, a Reitoria138

solicitou às demais Unidades Acadêmicas que se manifestassem a respeito do documento.139

Destacou a inovação da solicitação que os Centros de Formação opinassem a respeito do140

planejamento de outras Unidades, dado que nunca houve esse tipo de interferência em141

Unidades distintas e os IHACs não foram convidados a se manifestarem naquelas Unidades142

Acadêmicas. Explicou que no dia anterior a esta sessão os Decanatos dos três IHACs se143

reuniram com a representação estudantil. Informou que os três IHACs encaminharam um144

recurso administrativo à Reitoria solicitando que o item seja retirado da pauta para que a145

comunidade acadêmica seja consultada e que sejam apresentados dados quali-quantitativos146

para a reestruturação proposta. Avaliou como temerário o cenário de o parecer apresentado no147

CONSUNI, que recomenda a extinção dos IHACs, portanto de mandatos eletivos, tenha sido148

elaborado por uma colega que tem mandato pró-tempore. Considerou que se trata de um mau149

exemplo à comunidade pela conservação da democracia na instituição e destacou a150

necessidade de que a Universidade seja pensada como uma instituição coletiva e não como151

Unidades separadas. Sobre a proposta de reestruturação, o Decano citou que o projeto da152

Reitoria traz a criação de um Centro de Formação em Educação, com sede no CSC, para153

abrigar as Licenciaturas deste campus e as Licenciaturas dos demais campi seriam vinculadas154

a Centros de Formação com outras finalidades. Destacou que esta foi uma preocupação155

relevante apontada pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE). Falou sobre a proposta da156

reestruturação para a Rede Anísio Teixeira de Colégios Universitários (Rede CUNI), que157

recomenda a centralização da coordenação dos CUNIs na Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica158

(PROGEAC). Cristiane Lima falou sobre a moção em apoio à continuidade dos IHACs feita159

pela Representação Docente no CONSUNI. Pediu que o Decano esclareça o procedimento de160

retirada de pauta. Comentou que criação de Frente Ampla em defesa dos IHACs conta com161

346 assinaturas até o momento em um abaixo-assinado em defesa dos Institutos. Marcos162

Bernardes esclareceu que pedidos de vistas têm o prazo de 72h para nova apreciação; já a163

retirada do ponto da pauta, pode ser provisória ou definitiva. Vicente Mendes recomendou164

https://pt-br.facebook.com/DCEUFSB/
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que seja solicitada a exclusão definitiva deste ponto da pauta do CONSUNI. Clarissa Silva165

sugeriu solicitar a gravação da sessão do CONSUNI na próxima quarta-feira, 12/05/2021.166

Sérgio Pereira comentou a respeito da criação dos dois Centros de Formação no Campus167

Paulo Freire e no Campus Jorge Amado, que seriam semelhantes aos IHACs, o que não168

ocorreu no CSC. Ponderou que, embora concorde com a proposta de retirada definitiva da169

pauta, a conclusão do processo de reestruturação, a esta altura, poderia gerar uma situação170

diferente nos outros campi, com a sobreposição entre os novos CFs e os IHACs. Marcos171

Bernardes avaliou que os novos CF não têm a prerrogativa de atuar no campo da educação.172

Bernard Belisário questionou se os novos CF já contam com assentos no CONSUNI, ao que o173

Decano respondeu que sim - um com mandato pró-tempore e o outro já concluiu o processo174

eleitoral. Encaminhamento 1: encerramento da proposta da Reitoria de reestruturação175

acadêmico-administrativa da UFSB, restringindo-se à última decisão do CONSUNI sobre a176

reestruturação, com a retirada dos pontos pendentes de forma definitiva. Oito votos favoráveis.177

Item aprovado por unanimidade. Encaminhamento 2: transmissão, gravação e publicação das178

reuniões públicas do CONSUNI, também no canal do auditório virtual da UFSB no YouTube,179

além dos demais canais institucionais da UFSB e da disponibilização das reuniões já180

ocorridas do CONSUNI. Sete votos favoráveis. Item aprovado por unanimidade. O que181

ocorrer. Clarissa perguntou se há alguma pendência para abertura de turmas dos CCs para o182

quadrimestre 2021.1 e falou sobre o memorando recebido da Diretoria de Ensino-183

Aprendizagem (DEA) pelas Coordenações de cursos. Marcos Bernardes questionou se há184

algum Plano de Ensino-Aprendizagem (PEA) aprovado em algum Colegiado e disse que se185

não há viabilidade de atender à solicitação, deverá informar à DEA. Nada mais havendo a186

tratar, Prof. Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes encerrou a reunião, da qual eu, Gabriela187

Berbat, lavrei a presente Ata, que será lida e assinada por todos em próxima sessão. Aprovada188

em Reunião de Congregação em 13/07/2021.189

Assinaturas:
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