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Ata nº 006/2020 – 1ª Reunião Extraordinária da Congregação do IHAC/CJA 

 

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte, com início às quinze horas e trinta 

minutos, aproximadamente, iniciou-se a 1ª Reunião Extraordinária da Congregação do Instituto 

de Humanidades, Artes e Ciências - IHAC, no Campus Jorge Amado - CJA. A reunião foi 

presidida pela Prof.ª Ita de Oliveira e Silva (Decana do IHAC – CJA) e, devido à COVID-19, 

o encontro ocorreu metapresencialmente, do qual participaram: Prof. Antônio Jorge Costa 

Cardoso (Coordenador do BI Saúde), Prof.ª Evani Tavares Lima (Coordenadora do BI Artes), 

Prof. Gerson dos Santos Lisboa (Coordenador da LI de Matemática), Prof.ª Gilmara dos Santos 

Oliveira (Vice Decana do IHAC – CJA), Prof. Givanildo Silva Santos (Vice-Coordenador da 

LI Linguagens), Prof. Saulo Rondinelli Xavier da Silva (Coordenador da LI Ciências Humanas 

e Sociais e suas Tecnologias) e Prof. Vinícius de Amorim Silva (Vice- Coordenador da LI 

Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias), bem como o representante discente, Caíque 

Alves de Castro. Em pauta: 1. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).  A Prof.ª Ita de 

Oliveira inaugurou a reunião expondo o ponto único de pauta, que teve por objeto de discussão 

exclusivamente a respeito do PDI. 1. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). A 

decana esclareceu que discussão em torno do PDI se fazia necessária com base na ausência de 

alguns detalhes pertinentes ao que foi apresentado no projeto. Acrescentou que sentiu falta de 

uma explanação sobre como ficará a assistência e inclusão tecnológica dos estudantes que não 

têm acesso às plataformas para facilitação dos estudos de forma remota. Além disso, alegou ter 

dúvidas quanto à mobilidade acadêmica, afirmando não haver clareza quanto a isso. Sobre a 

evasão dos cursos, o PDI não explica as providências, nem demonstraram estudos a fim de 

informar se haverá algum trabalho para conter essa evasão. Uma possível resposta para essa 

migração demasiada pode se dever ao excesso de atividades e demandas ao discente recém-

ingressante, no entanto, admitiu que essa possibilidade se deve a uma mera percepção, em 

consulta a alguns docentes, mas aguarda um parecer com indicadores institucionais. A Prof.ª Ita 

de Oliveira defendeu que os cursos hoje ofertados sejam para formação de fluxos contínuos, e 

não apenas de cunho emergencial. Ao falar sobre a infraestrutura das escolas da rede de 

Colégios Universitários (CUNI), explicou sua preocupação pelo fato de alguns desses espaços 

não possuírem a menor capacidade para suportar o trabalho pretendido pela UFSB. A Prof.ª 

Gilmara Oliveira discorreu sobre uma reunião que ocorreu no dia vinte e sete de agosto de dois 
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mil e vinte (ontem), onde ficou acordado que as unidades levarão às congregações suas 

contribuições e considerações, a fim de que, posteriormente, sejam apresentados à Pró-Reitoria 

de Gestão Acadêmica (PROGEAC). Falou ainda sobre a importância do PDI que, na sua 

ausência, por muito tempo, foi substituído pelo Plano Orientador, fato que penalizou alguns 

cursos, durante as avaliações do Ministério da Educação (MEC), inclusive. A Prof.ª Ita de 

Oliveira destacou a respeito da Biblioteca, do Fórum, e do Conselho estratégico, que são 

questões pontuais que ainda precisam ser amadurecidas. A Prof.ª Gilmara Oliveira criticou 

ainda o uso indiscriminado da expressão “educação à distância”, utilizado por muitos da própria 

universidade, como se fosse o mesmo que metapresencialidade, ressaltando suas 

peculiaridades. Afirmou ainda que se preocupa com o crescimento dos Colégios Universitários 

(CUNI), pois, entende que, se os problemas de infraestrutura existentes na maioria dos colégios 

da rede não forem resolvidos o mais breve, trará problemas maiores conforme a rede se 

expandir. Defendeu que a expansão desse trabalho não pode ser referir apenas à totalidade, à 

quantidade de escolas, mas que deve contemplar o serviço como um todo, principalmente 

prezando pela sua qualidade. Salientou que todos os problemas de infraestrutura do CUNI o 

desvaloriza, podendo criar um sentimento de apartheid nos discentes de lá, em relação aos da 

sede. A Prof.ª Ita de Oliveira retificou toda a preocupação da Vice-decana do IHAC – CJA, 

quanto às dificuldades do CUNI, inclusive, quanto à dimensão do trabalho na UFSB e seu 

reflexo na própria escola que a recebe. Ressaltou que, muitas vezes, os estudantes dessas escolas 

nem percebem a presença da universidade. Avaliou possibilidades de implantação dos CUNIs 

em outras escolas, de outras localidades, mas, diante do crescimento meramente numérico, sem 

previsão de investimentos, não vê cabimento para prosseguir nesse intento. O Prof. Antônio 

Cardoso entendeu que o PDI é normativo e não apresenta o caráter estratégico esperado, além 

de não tentar mostrar nada em termos de futuro. Falou ainda que o PDI padece do caráter 

participativo em sua formação, propondo que, ao menos em seu desfecho, ele seja submetido 

ao escrutínio da comunidade acadêmica, seja por meio de seminário ou outro evento, a fim de 

tentar fechar as lacunas. Concluiu que o foco em obras e em equipamentos de tecnologia da 

informação não devem substituir o ensino, que é a real missão da universidade, além de esperar 

que seja demonstrado o diagnóstico e as estratégias, bem como a definição de como trabalhará 

o problema da evasão. O Prof. Gerson Lisboa defendeu que o PDI poderia ter sido elaborado 

por convidados que entendem de planejamento, para que não se torne um trabalho com retalhos 

de impressões, sem um estudo técnico e aprofundado. O Prof. Antônio Cardoso pontuou alguns 
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tópicos do PDI que poderiam ser revistos, como o item 4.4 (página 39), onde vê uma possível 

confusão sobre visão e missão. Apontou como inconsistentes ainda os itens 7.1 e 7.2 (páginas 

87 e 88) estão com os títulos repetidos equivocadamente. No item 10.2 (página 102) visualizou 

possível erro de escrita. Na página dos indicadores e metas são apresentados, afirmou não 

constar dali qualquer estudo previamente apresentado para consubstanciar os valores ali 

exibidos. Por fim, crê que seja muito complicado atuar priorizando os programas de pós-

graduação em stricto sensu, dada a dependência junto ao MEC e o delicado cenário atual com 

relação a este Ministério. O representante discente Caíque de Castro manifestou-se no sentido 

de que, embora a UFSB trabalhe com a metapresencialidade, que ela preze pela presencialidade 

não apenas por uma questão da aprendizagem, mas também pela questão humana, do 

sentimento, do envolvimento e da cognição facilitada com essa proximidade, a fim de que a 

tecnologia não quebre a essência das relações humanas, sendo utilizada como potencializadora 

da força individual dos envolvidos, não como total substituta. A Congregação criticou no 

tocante aos cursos recentemente aprovados na universidade, os quais não parecem condizer 

com a realidade e expectativa da comunidade, o que quebra com a máxima de implantar cursos 

de acordo com o contexto regional. O Prof. Saulo Rondinelli argumentou que também percebeu 

uma lacuna, sobre o compromisso com a Educação Básica não constar em "Razão de ser" e na 

sua leitura, percebeu apenas uma menção (interface sistêmica e articulação interinstitucional) 

em "princípios e valores". Sugeriu, por fim, um prazo para que alguns pontos sejam discutidos 

pelos órgãos colegiados. Não havendo mais nada a acrescentar, a reunião se encerrou pela Prof.ª 

Ita de Oliveira, que agradeceu a presença de todos (as), e eu, Milaine Santos Farias, Secretária 

Executiva da Secretaria Executiva da Coordenação do CJA, lavrei a presente ata que, depois de 

lida e estando em conformidade, deverá ser aprovada e por todos (as) assinada. Itabuna, 28 de 

julho de 2020. 
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