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Ata nº 002/2020 – 2ª Reunião Ordinária da Congregação do IHAC/CJA 

 

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte, com início às nove horas e trinta 

minutos, aproximadamente, iniciou-se a 2ª Reunião Ordinária 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 pandemia do 

COVID-19, o encontro ocorreu metapresencialmente, em que participaram: Prof. Antônio Jorge 

Costa Cardoso (Coordenador do BI de Saúde), Prof. Edison Rogério Cansi (Coordenador BI 

Ciências); Prof.ª Gilmara dos Santos Oliveira (Vice Decana do IHAC – CJA), Prof. Givanildo 

Silva Santos (Vice Coordenador da LI de Linguagens e Códigos e Suas Tecnologias), Prof.ª 

Jeane Alves de Almeida (Coordenadora da LI de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias), 

Prof.ª Keila Mara de Souza Araújo Maciel (Coordenadora da LI de Linguagens e Códigos e 

Suas Tecnologias) e a Prof.ª Rosemary Aparecida Santiago (Coordenadora interina da LI de 

Ciências Humanas e Sociais). Em pauta: 1. Informes; 2. Aprovação ad referendum da Ata 

da Reunião Ordinária 16.01.2020; 3. Projetos extensão aprovados ad referendum (janeiro, 

fevereiro e março); 4. Planejamento anual; 5. Resultado da consulta de alocação e 

remoção docente. 6. Denúncia e pedido do DCE ao Colegiado de Curso e Congregação do 

CJA relativo ao CC Perspectivas Matemáticas e Computacionais em Saúde. 7. O que 

houver.  A reunião se iniciou com a Prof.ª Ita Oliveira cumprimentando a todos (as) presentes, 

após fez a leitura dos itens de pauta e requisitou a aprovação dos itens de pauta, tendo o Prof. 

Antônio Cardoso solicitado acrescentar o item 6, acima descrito, e a Congregação decidiu pela 

sua adição. 1. Informes. 1. Iniciou falando sobre a suspensão das atividades presenciais e não 

presenciais, devido ao COVID-19, destacando que essa decisão decorreu a partir do 

entendimento dos decanos do CJA, bem como pela pressão dos estudantes. Assim, após 

decanatos e discentes tomarem a iniciativa, em reunião com a Reitoria ficou deliberada que as 

aulas, inclusive virtuais, ficariam suspensas. A Reitora teria dito na reunião que não cabia à 

Reitoria decidir a respeito disso, deixando a decisão com os decanos. 2. O Prof. Antônio 

Cardoso divulgou o Comitê Emergencial de Crise da UFSB – COVID-19, que conta com a 

participação de docentes, técnicos e discentes dos três Campi. Informou que, até o momento, já 

ocorreram duas reuniões, das quais o docente fez um breve resumo a respeito delas, bem como 

discorreu sobre os objetivos e as primeiras ações. 3. A Prof.ª Ita de Oliveira comunicou a 
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respeito da avaliação da LI de Matemática que, embora tenha recebido observações, o curso foi 

avaliado com nota suficiente para a sua aprovação. 2. Aprovação ad referendum da Ata da 

Reunião Ordinária 16.01.2020. A referida ata havia sido apreciada e aprovada 

extemporaneamente, devido à urgência de encaminhá-la à Reitoria, para que fosse viabilizada 

a vinda do Prof. Juvino Alves dos Santos Filho – UFRB, por isso, a Decana convidou os 

presentes para referendarem-na, tendo todos os presentes ratificado as condições de sua 

aprovação, apenas o Prof. Antônio Cardoso se absteve, por não ter feito parte daquela reunião. 

3. Projetos extensão aprovados ad referendum (janeiro, fevereiro e março).  Os projetos 

foram aprovados por unanimidade. Na oportunidade, foram aprovados também os projetos do 

PIBICI ad referendum. 4. Planejamento anual. Tendo a Prof.ª Ita de Oliveira proposto discutir 

um Planejamento Anual, o Prof. Edison Cansi pediu para falar, deixando claro que tem dúvidas 

sobre os rumos do BI de Ciências para planejar algo. O docente argumentou que a situação da 

instituição e do país não permite programações de médio e longo prazo, já que não há garantias 

de existência do próprio colegiado do curso, por exemplo. O Prof. Antônio Cardoso admitiu 

que a situação de modo geral é realmente complicada e não entende o que será do BI de Ciências 

no CJA. A Prof.ª Jeane disse que continua com os mesmos problemas na LI-CN, apesar de já 

ter o planejamento pronto, alega não haver professores (as) disponíveis para trabalhar. Ela ainda 

afirma que as dúvidas com relação ao quadrimestre deixam lacunas, o que impossibilita o 

trabalho do colegiado. Além disso, ela afirmou que, exceto o BI de Ciências, todos os 

colegiados possuem um planejamento pronto, mas falta solucionar as alocações dos docentes e, 

por fim, defende que uma decisão seja tomada a respeito e divulgada para toda a comunidade. 

A Prof.ª Ita de Oliveira respondeu que irá providenciar uma comunicação entre os(as) 

decanos(as) para, em reunião, definirem algumas questões relacionadas ao BI de Ciências. 

Ressaltou que a Pró Reitoria de Gestão Acadêmica (PROGEAC) não consultou o IHAC-CJA, 

nem pediu sua opinião a respeito das mudanças e alocação do referido colegiado em outro 

Centro de Formação. Acrescentou ainda que, em uma reunião da gestão, e não no Conselho 

Universitário (CONSUNI), foi solicitado que o IHAC-CJA, junto aos colegiados, fizesse uma 

planilha com os docentes e compartilhasse com os outros CFs para que se saiba onde estarão 

alocados os docentes. Após diversas críticas à indefinição sobre o quadrimestre letivo, ante a 

pandemia, esclareceu que a Reitoria decidiu pela não manifestação formal sobre o 

funcionamento da Universidade, e que ainda determinou que nenhum órgão fizesse publicações 

nesse sentido, por conta disso, o IHAC-CJA não pôde formalizar essa suspensão. Finalmente, 
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esclarece que o IHAC-CJA é totalmente contra à volta das atividades diante do cenário 

pandêmico atual. A Prof.ª Gilmara de Oliveira propôs a criação de um grupo, no aplicativo 

WhatsApp, para discutir e informar a respeito de pequenas decisões do decanato. O Prof. 

Antônio Cardoso sugeriu que o IHAC-CJA se mantenha em reunião permanente, neste possível 

grupo a ser criado. Todos os participantes manifestaram estar de acordo. 5. Resultado da 

consulta de alocação e remoção docente. A decana fez um pequeno histórico a respeito da 

consulta, desde quando solicitou a vinda do Prof. Ícaro, atualmente lotado no Campus Sosígenes 

Costa. Mas, o referido Campus se opôs, alegando não haver normativa referente a esse tipo de 

trânsito. Todavia, diante de uma situação envolvendo a docente Gabriela Andrade, observou 

que o processo tramitou normalmente, e esta passou a ter o CPF como unidade de lotação, 

mesmo após a Reitoria se manifestar informando que não haveria autorização para remoções. 

Assim, informou que cinquenta e um docentes responderam à consulta. Desses, quinze serão 

alocados para o Centro de Formação em Ciências Agroflorestais, catorze para o Centro de 

Formação em Políticas Públicas e Sociais, catorze no Centro de Formação em Tecno-ciências 

e Inovação. Nove docentes solicitaram a ida ao CSC. No Campus Paulo Freire foi deliberado 

entre os decanos que só haverá trânsito de docentes se for deixado código de vaga para lá ou 

mediante permuta, de antemão, a Reitora já alertou que, atualmente, o código de vaga não 

garante ao Campus o seu preenchimento. A Prof.ª Ita de Oliveira afirmou que a Prof.ª Midielle 

Gomes tem interesse em sair do CJA, e que a Reitora acatou a vinda do docente Juvino Filho, 

mas a decana Ita sabe das dificuldades que enfrentará com um professor de Matemática a 

menos, já que a Reitora diz não ser possível abrir vaga para substituto neste momento. A 

presidente da reunião sugere que os membros analisem os nomes e a possibilidade de ceder os 

docentes daqui, devendo o docente beneficiado com o trânsito se comprometer em ministrar 

aulas metapresenciais (caso seja necessário), pois, na segunda-feira o IHAC-CJA deve 

apresentar uma decisão da Congregação à Reitoria. A Prof.ª Keila Maciel afirma que o momento 

da consulta não foi adequado e que, na verdade, ela só fez a escolha pensando não no momento 

atual, mas para o futuro, tendo em vista a possibilidade de as licenciaturas se concentrarem no 

CSC daqui a uns anos. A Prof.ª Ita de Oliveira verificará as prioridades, com base nessa 

explanação da docente Keila, visto que muitos dos que têm interesse na troca surpreenderam o 

decanato do IHAC-CJA, e que este consultará aos colegiados quem fará menos falta, a fim de 

não prejudicar os cursos. O Prof. Edison Cansi deixa claro que algumas “permutas” não as são 

propriamente ditos, visto que os docentes em troca não possuem a mesma formação 
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profissional. Diz ser favorável às saídas dos docentes, por entender que é legítima a solicitação 

destes, e é favorável ser proposta a possibilidade de ministração de aulas metapresenciais pelo 

que conseguirem a troca de Campi e, eventualmente, deixarem lacunas. Deixou claro que, na 

verdade, ocorre uma falta de organização dos cursos, pois há cursos sem demanda e que não 

teria onde encaixar alguns profissionais, de acordo com as suas especialidades. O Prof. Tássio 

Santana falou que tem dúvidas sobre a sua alocação, pois tem formação em Artes e está lotado 

no IHAC-CJA e no CFArtes ao mesmo tempo. Tem preferência manter-se lotado no CFArtes, 

apesar de seu trabalho no programa de especialização EPArtes no CJA. A Prof.ª Keila Mara 

afirmou que os cursos e os CFs estão indefinidos e, mesmo assim, abrindo consulta. O Prof. 

Antônio Cardoso entende que não há sentido decidir isso diante da desorganização da gestão 

dos cursos. Entende que cada um tem suas demandas profissionais e pessoais, mas que há muita 

indefinição para deliberar nesse momento. Sugere outra reunião ampliada, com a presença de 

mais atores da comunidade acadêmica interessada do CJA, para que tudo isso seja discutido 

melhor. A Prof.ª Ita de Oliveira concorda em parte com a colocação do coordenador do BI de 

Saúde, mas avisa que o IHAC-CJA ainda não tem uma decisão a apresentar, mas também 

entende que barrar o docente é decisão absurda e não decidir seria prejudicial mais aos docentes 

do que uma resposta a esta desordem. Por isso, sugere apresentar na segunda-feira que, através 

do diálogo, os casos sejam decididos pontualmente, conforme as solicitações chegarem. 

Concorda com o Prof. Edison Cansi, bem como ao seu questionamento quanto ao silêncio de 

todos em relação ao curso de Biotecnologia, e informou que até o momento o Projeto 

Pedagógico do Curso não chegou à PROGEAC e, portanto, formalmente, o curso não foi 

apresentado a quem deverá apreciá-lo. Vê com esperança situações como as da Prof.ª Keila 

Maciel que, embora tenha apresentado interesse em sair do CJA, esse desejo não é para agora. 

O Prof. Antônio Cardoso perguntou se os docentes que estariam saindo já possuem processo 

formal em andamento. A decana do IHAC-CJA disse que alguns manifestaram interesse e 

outros têm processo em andamento. Diante dessa resposta, o Prof. Antônio Cardoso defende 

que cada caso deverá ser analisado de forma diferente, separar os que têm solicitação formal, 

verbal e os da consulta, considerando as necessidades dos colegiados que devem ser 

previamente consultados. A Prof.ª Rosemary Santiago escreveu que o Curso da LI CHS tem 

crescido em número de estudantes e não se pode, nesse momento, tomar a decisão de liberar o 

docente sem dimensionar os prejuízos decorrentes da ausência de três docentes no curso. A 

Prof.ª Ita de Oliveira propõe levar à Reitoria na segunda-feira a decisão de que a negociação 
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está em aberto, e que as solicitações e serão analisadas individualmente, após consulta aos 

docentes, aos colegiados e aos CFs. Pergunta se todos os participantes concordam com essa 

decisão. A Prof.ª Rosemary Santiago concorda com o docente Tom, e afirmou que não se pode 

liberar todos os docentes somente por meio da consulta, considerando que nem todos se 

manifestaram a ela. O Prof. Antônio Cardoso ressalva que não é questão de arbitrariedade, mas 

do receio do esvaziamento do curso e, por isso, deve ser pensado sem deixar “apagões”, 

devendo ter prioridade os que formalizaram seus pedidos mediante requerimento em processo 

cadastrado. Por fim, a decana do IHAC-CJA pergunta novamente se todos os participantes 

concordam com essa decisão a apresentada: Todos de acordo, sendo que o Prof. Antônio 

Cardoso acrescenta a necessidade de um planejamento que contenha um cronograma, e que 

haja uma consulta aos colegiados de curso e docentes. O Prof. Tássio Santana crê que seja 

importante elencar à proposta um cronograma e consultar os CFs, consultando a carga horária 

e interesse pelo docente. Todos concordaram na implementação dessas ideias atreladas àquela 

proposta pela Prof.ª Ita de Oliveira. 6. Denúncia e pedido do DCE ao Colegiado de Curso e 

Congregação do CJA relativo ao CC Perspectivas Matemáticas e Computacionais em 

Saúde. O Prof. Antônio Cardoso trouxe à congregação uma denúncia que chegou ao colegiado 

do BI de Saúde, de que um docente teria se recusado a suspender as aulas e que este teria 

humilhado e coagido os alunos a participarem das aulas não presenciais. Entretanto, a 

presidente da Reunião, Prof.ª Ita de Oliveira, entendeu não ser viável apresentar a situação sem 

a presença do professor supostamente envolvido. Por isso, sugeriu que este ponto de pauta fosse 

retirado. O Prof. Antônio Cardoso se manifestou contrário ao posicionamento da decana, e 

acrescentou que decidiu ad referendum do Colegiado do BI de Saúde ofertar o Componente 

Curricular ministrado pelo professor em questão no próximo recesso, para que os que assim 

desejarem, tranquem agora e se matriculem posteriormente. Por fim, pediu homologação desta 

decisão. A Prof.ª Ita de Oliveira solicitou da Congregação a homologação da decisão, 

justificando apenas que o IHAC-CJA não pode esticar o prazo do cancelamento, por não ser de 

sua competência. Após consultar a Congregação a respeito da homologação e da retirada da 

apreciação desse ponto de pauta, todos concordaram com ela, que verificará com a Secretaria 

Acadêmica como isso poderá ser organizado. 7. O que houver. Nada mais a tratar, a Reunião 

foi encerrada 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 
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presente ata que, depois de lida e estando em conformidade, deverá ser aprovada e por todos 

(as) assinada. Itabuna, 27 de março de 2020. 

 

 

_____________________________ 

Decana 

 

_____________________________ 

Vice Decana 

 

_____________________________ 

Secretária 

 

_______________________________ 

Membro (a) 
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