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Ata nº 008/2020 – 2ª Reunião Extraordinária da Congregação do IHAC/CJA 

 

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte, com início às dez horas, 

aproximadamente, iniciou-se a 2ª 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.ª Fabiana Lima Peixoto (Vice-Coordenadora da LI de Ciências Humanas e Sociais), Prof.ª 

Gilmara dos Santos Oliveira (Vice Decana do IHAC – CJA), Prof.ª Keila Mara de Souza Araújo 

Maciel (Coordenadora da LI de Linguagens), Prof.ª Keu Apoema (Coordenadora da LI de 

Artes) e Prof. Saulo Rondinelli Xavier da Silva (Coordenador da LI Ciências Humanas e Sociais 

e suas Tecnologias), bem como o representante discente, Caíque Alves de Castro. Além destes 

membros, se fizeram presentes ainda os servidores técnicos, o Coordenador do Campus Jorge 

Amado (CJA), Emerson Belém Moutinho e o Chefe da Secretaria Acadêmica (SECAD), 

Ronildo Silva Santos. Em pauta: 1. Planejamento Acadêmico (substitutos; formação geral); 

2. Reunião com a reitoria sobre o fim dos IHACs; 3. Decisão sobre o recurso financeiro. A 

Prof.ª Ita de Oliveira inaugurou a reunião expondo os pontos de pauta, que foram aprovados. 1. 

Planejamento Acadêmico (substitutos; formação geral). Explicou que, após o 

encaminhamento à DGP da solicitação da contratação imediata dos docentes de Linguagens e 

Matemática, não recebeu qualquer reposta até o momento. Hoje, que completam dez dias do 

requerimento, solicitará resposta. Esclareceu que houve renovação das substitutas que estavam 

com os contratos pendentes (Prof.ª Maíra – Ciências e Prof.ª Ayala – História). Tem uma vaga 

de 30h do IHAC-CJA, além de, deixada pela Prof.ª Vanusia. Informa que necessita de todos os 

perfis dos docentes desejados pelos colegiados, para que o requerimento possa ser apresentado 

ao órgão competente, para fins de concurso. A decana está ainda na expectativa da vinda de um 

docente de Inglês, o Prof. Gabriel Nascimento (Campus Sosígenes Costa). A docente Keila 

Mara explicou que soube que já tem portaria de remoção desse docente para o CJA, o que 

deixou a decana pensando em convidá-lo a lecionar também em componentes curriculares de 

Artes. Além disso, o Prof. Juvino (egresso da UFRB), já está a caminho do CJA. A Prof.ª Keu 

Apoema falou das ausências dos docentes Tássio Santana e Daniel Puig, para que o CFA seja 
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incluído nesse planejamento para uma possível “troca” (professores do CFA lecionando CCs e 

transmitindo para o CJA), a fim de suprir as lacunas, pensando em atividades remotas, 

principalmente. A Prof.ª Ita de Oliveira respondeu que vê uma possibilidade grande disso 

acontecer, pois o relacionamento com o CSC é muito bom, além disso, possuem CCs em comum 

com o CJA neste quadrimestre, e está compartilhando das aulas transmitidas daqui para lá. A 

decana Ita de Oliveira, no tocante à Formação Geral, pede que os docentes tenham as cargas 

horárias definidas até a próxima sexta-feira (11.09.2020), de modo a priorizar componentes não 

presenciais, inclusive para o quadrimestre 2020.3, que deve ter seu planejamento fechado até a 

próxima semana. Para 2020.3, embora haja previsão de aula presencial no calendário, a Prof.ª 

Ita de Oliveira afirmou que não vê isso como possível, assim, diante da probabilidade de 

manutenção de aulas remotas, sugeriu que sejam construídas alternativas que contemplem essa 

modalidade de aulas. Por fim, pediu que os colegiados, preencham a planilha enviada pela 

SECAD, de modo a verificar a carga horária dos docentes e também analisar as ausências dos 

discentes matriculados. A oferta é será de trezentas horas para 2020.2 e cento e vinte horas para 

2020.3. O Eixo Humanístico (Artístico) se constituirá de sessentas horas, o Científico será de 

sessenta horas, o de Matemática também será de sessenta horas, o da Linguagens constará de 

cento e vinte horas, por contar produção textual, inglês e português. A Prof.ª Ita de Oliveira 

sugeriu que fosse organizado da seguinte forma: doze turmas da FG, que poderiam ser divididas 

em oito turmas das humanidades, e quatro turmas do campo das Artes, invertendo essa 

organização para o semestre seguinte. Assim, pretende verificar com a Prof.ª Sílvia Kimo 

(CFPPTS), para que aquele CF ofereça CCs do Campo das Humanidades para os BIs, e o 

Campo da Educação ficasse apenas com as licenciaturas, no IHAC-CJA. Sobre o Campo da 

Saúde, está aguardando resposta do CFCAF. O eixo Matemático ficou sob a responsabilidade 

do Prof. Marcelo (CFTCI), o qual também não tem ciência se possui docentes suficientes. No 

caso das Linguagens, vai consultar os docentes Cláudia Pungartnik e Givanildo Santos, para 

saber se a experiência destes com grandes turmas, possa ajudá-los na manutenção de menos 

turmas para o Inglês, porém, maiores. A Prof.ª Keila Mara falou sobre a nomenclatura do CC 

Oficinas de Textos Acadêmicos Técnicos, defendendo que, no próximo ano, seja ampliada a 

sua oferta, não restringindo por áreas. A Prof.ª Gilmara Oliveira, por entender que a 

presencialidade é imprescindível nas Artes, sugeriu que o Campo da Educação seja priorizado 

em 2020.2 e que o das Artes seja oferecido em 2020.3, quando possivelmente já existam aulas 

presenciais. A Prof.ª Fabiana Lima, entretanto, entende que diante da falta de docentes nas Artes 
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e todo o esvaziamento deste curso no CJA, seja considerado um meio termo, para que as 

licenciaturas não sofram com a falta de CCs da educação, nem com os das Artes. Diante disso, 

a professora Ita de Oliveira propôs o planejamento da seguinte forma: Para 2020.2, três turmas 

vespertinas e cinco turmas noturnas, para o Campo das Humanidades; além de quatro turmas 

noturnas , para o Campo da Educação; já em 2020.3, sugeriu três turmas vespertinas, para o 

Campo das Artes, quatro turmas noturnas para o Campo da Educação e quatro turmas noturnas, 

no Campo das Humanidades. Ronildo sugeriu que fosse preenchida uma planilha online, a fim 

de que seja compartilhada com os demais Centros de Formação quando a do IHAC – CJA 

estiver definida, tendo todos anuído à proposta. A Prof.ª Ita de Oliveira antecipou que haverá 

uma reunião na próxima terça-feira, de modo que estarão os demais decanos, podendo ser 

apresentada a planilha já pronta (ou quase), para deliberação e finalização do planejamento. 

Sugeriu ainda para que o colegiado de Linguagens verifique junto aos outros colegiados, uma 

contribuição destes no Campo da Educação, para que seja ofertado componente de Oficinas de 

Textos. 2. Reunião com a reitoria sobre o fim dos IHACs. A decana explicitou que não possui 

um horizonte temporal, com relação ao fim dos IHACs, e que sequer sabe dizer conseguirá 

concluir o próprio mandato. 3. Decisão sobre o recurso financeiro. No que tange aos recursos 

financeiros disponíveis, segue aguardando os requerimentos dos colegiados, para que seja 

providenciado o atendimento de suas necessidades. 4. O que houver. A decana Ita de Oliveira 

trouxe a público e pediu opinião a respeito de um apoio que a Prefeitura de Itabuna (Secretaria 

de Saúde) solicitou, com relação às ambulâncias para atender aos indígenas locais. Eles pediram 

possíveis doações dos seguintes itens: Ambú neonatal, Ambú Pediátrico, Ambú Adulto, 

Oxímetro de pulso, Torpedo portátil de O2*, Máscara não reinalante a 100% de O2*, Mochila 

de Resgate, Tensiômetro, Termômetro Digital e Estetoscópio. A Prof.ª Ita de Oliveira pensou 

em utilizar os recursos do IHAC – CJA, mas o Prof. Antônio Cardoso advertiu quanto à 

impossibilidade de fazê-lo, pois essa demanda não é de competência do IHAC – CJA, a menos 

que o BI Saúde esteja a frente, através de programa de extensão, como uma ação promovida 

pelo curso, não como doação. A Prof.ª Ita de Oliveira informou que o saldo do IHAC – CJA é 

de quinze mil reais, os quais devem ser utilizados até o dia quinze de setembro. Sobre investir 

em artigos, e publicações, haverá uma deliberação até novembro, devendo os recursos de agora 

serem utilizados somente em materiais de consumo. A Prof.ª Gilmara Oliveira sugeriu a compra 

de itens comuns a todos(as), de modo a garantir que o recurso seja implementado e útil para 

qualquer área, a exemplo de pen drive, álcool em gel, etc. Não havendo mais nada a acrescentar, 
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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, 04 de setembro de 2020. 


