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Ata nº 003/2020 – 3ª Reunião Ordinária da Congregação do IHAC/CJA 

 

Aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte, com início às dez horas, aproximadamente, 

iniciou-se a 3ª 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). Devido à pandemia do COVID-19, o encontro 

ocorreu metapresencialmente, tendo participado os seguintes docentes: Prof. Antônio Jorge 

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

de Artes), Prof. Gerson dos Santos Lisboa (Coordenador da LI de Matemática e Computação e 

suas Tecnologias), 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 Keila Mara de Souza Araújo Maciel (Coordenadora da LI de Linguagens e Códigos e 

Suas Tecnologias), Prof.ª Kelly Cristine Ribeiro – Keu Apoema (Coordenadora da LI de Artes 

e suas Tecnologias), Prof. Luiz Fernando Silva Magnago (Coordenador da LI de Ciências da 

Natureza e Suas Tecnologias), Prof.ª Rosemary Aparecida Santiago (Coordenadora interina da 

LI de Ciências Humanas e Sociais) e o Prof. Vinícius de Amorim Silva (Vice-coordenador da 

LI de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias). O representante discente, Caíque Alves de 

Castro, participou da parte final da reunião, devido a alguns problemas de conexão. Em pauta: 

1. Informes; 2. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária da Congregação, realizada em 

27.03.2020; 3. Aprovação dos projetos de pesquisa encaminhados para o edital de bolsas 

de iniciação cientifica (que foram aprovados ad referendum); 4. Aprovação dos projetos 

de extensão aprovados ad referendum; 5. Minuta de resolução da Formação Geral. 6. O 

que ocorrer.  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, os 

quais foram aprovados por unanimidade. 1. Informes. 1. Iniciou falando sobre as mudanças de 

lotações docentes, explanando as alterações tratadas na reunião da congregação anterior. 2. 

Falou da saída do BI Ciências do IHAC-CJA para o Centro de Formação de Ciências 

Agroflorestais, e perguntou ao Prof. Fernando Soares se ele e o Prof. Rogério Cansi continuarão 

participando das reuniões da congregação do IHAC-CJA, uma vez que os professores Márcio 

Carvalho e Guilherme Foscolo há um tempo não comparecem às reuniões do IHAC-CJA, o que 

a faz supor que já estão participando do novo Centro de Formação para o qual foi alocado o BI 
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de Humanidades. O Prof. Fernando Soares, após saber que o BI Ciências já havia participado 

pela primeira vez da reunião da congregação do CFCAF, afirmou que passará a compor aquela 

congregação. 3. A Prof.ª Ita de Oliveira pediu para a nova representação da LI de Ciências se 

manifestar, trazendo as mudanças de titularidade do colegiado, que deixou de ser composta pela 

Prof.ª Jeane Almeida e Prof. Márcio Maia, passando para o Prof. Luís Fernando (titular) e Prof. 

Vinícius Amorim (suplente). O Prof. Luís e o Prof. Vinícius Amorim se apresentaram e 

explicaram como se desenhou a nova composição do curso, o qual terá nova portaria publicada 

pelo IHAC-CJA em breve. A Prof.ª Jeane Almeida se despediu agradecendo a todos(as) por 

todo apoio recebido durante sua gestão do curso. 4. O Prof. Gerson Lisboa falou da aprovação 

da LI de Matemática, mediante avaliação do Ministério da Educação (MEC), tendo explanado 

sobre os resultados, que culminaram na nota mínima, porém suficiente para a aprovação (nota 

3), finalizou refletindo a importância de trabalhar ainda mais para melhorar o curso.  2. 

Aprovação da Ata da Reunião Ordinária da Congregação, realizada em 27.03.2020. A 

decana apresentou a ata da reunião anterior e esta foi aprovada por unanimidade, tendo sido 

informado que ela está disponível no SIPAC para assinatura pelos participantes. 3. Aprovação 

dos projetos de pesquisa encaminhados para o edital de bolsas de iniciação cientifica (que 

foram aprovados ad referendum).  Os projetos de pesquisa (aprovados ad referendum) foram 

encaminhados para o Edital de Bolsas de Iniciação Cientifica. A Prof. Ita de Oliveira 

rememorou que, após a relatoria, houve a aprovação dos projetos na reunião anterior. 

Acrescentou que os professores Gerson Lisboa e Vanner Boere foram os analistas dos projetos 

de iniciação científica, com parecer favorável para as suas execuções. Dessa forma, pergunta 

se todos estão de acordo com essa aprovação ad referendum, tendo sido aprovado por 

unanimidade. 4. Aprovação dos projetos de extensão aprovados ad referendum. Quanto à 

aprovação dos projetos de extensão, aprovados ad referendum, assim como os projetos de 

pesquisa aprovados no ponto de pauta anterior, apresentou os projetos de extensão aprovados e 

encaminhados, e perguntou se todos se estavam de acordo, ao que todos(as) responderam 

positivamente, sem exceção. 5. Minuta de resolução da Formação Geral (FG). A Prof.ª Ita 

de Oliveira falou da minuta que foi proposta pela Diretoria de Ensino e Aprendizagem – DEA. 

Afirmou que ela própria e a vice-decana, Prof.ª Gilmara de Oliveira, compõem a Câmara de 

graduação, uma vez que nenhum docente se dispôs a participar na época em que houve uma 

consulta nesse sentido. Explicou que ocorreram cerca de três reuniões para discutir a minuta, 

não tendo, em nenhuma delas chegado a um consenso. Que diante de várias propostas a PRÓ-
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REITORIA DE GESTÃO ACADÊMICA – PROGEAC não abriu mão para acatar as mudanças 

neste documento. Tendo recebido o referido documento, o decanato encaminhou aos 

coordenadores dos cursos vinculados ao IHAC-CJA e a todos os envolvidos no processo de 

desenvolvimento dos componentes ministrados na FG. Após essas consultas, recebeu algumas 

ideias, mas não uma proposta formal, hábil o bastante para opor contra àquela da DEA. No 

próximo Conselho Universitário – CONSUNI, a ser realizado em 08.05.2020, a decana almeja 

levar uma proposta desta Congregação. A LI de Ciências enviou um parecer, assim como o BI 

Saúde. A decana Ita de Oliveira entende que a carga horária mínima deve ser acordada na 

Congregação e também os componentes mínimos necessários da FG para poder levar ao 

CONSUNI. Passando a fala para a Prof.ª Gilmara de Oliveira, esta informou que não houve 

consenso sobre apoio ao documento proposto pela PROGEAC, tendo sido a crítica maior sobre 

a quebra do momento inicial do chamado “PF” (sigla de “prato feito” – atualmente, ao ingressar 

na universidade, o discente é matriculado em um conjunto de componentes do quadrimestre, 

algo pré-definido), e agora propõe que os estudantes escolham quais disciplinas da FG desejarão 

cumprir logo no primeiro quadrimestre. Afirmou, entretanto, que a falta de experiência dos 

recém-chegados pode implicar escolhas inadequadas, defendendo, em seguida, que seja 

mantido um núcleo de Componentes Curriculares para que sejam cumpridos logo nesse início. 

Após enviarem a minuta aos decanatos e também não haver consenso, ainda assim, nos 

prosseguiram com o andamento do processo que foi encaminhado para o CONSUNI, onde 

houve pedido de vistas. A minuta propõe que a carga horária recue de 900h para 360h. Na 

sequência abriu para que os presentes manifestassem e trouxessem propostas para serem 

levadas na próxima reunião do CONSUNI. O Prof. Antônio Cardoso defendeu que o tema é 

delicado e interligado com outros temas, incluindo a quadrimestralidade, por exemplo, que diz 

respeito à identidade da UFSB. Entende que o momento de mudanças, sendo uma alternativa 

que seja implementada logo no início do curso e outra durante o curso (diluída), entendendo ser 

melhor que aconteça logo no início do curso. Explicou que o BI Saúde aderiu à proposta dos 

estudantes, de que a carga horária seja de 450h, em detrimento daquela produzida na minuta. 

Criticou a escolha de componentes logo na chegada do discente recém-ingressante e o que 

chama de “curricularização” da atividade de extensão. Concluiu que, aparentemente, os 

defensores da minuta têm por objetivo apenas a diminuição da carga horária da FG, assim, por 

saber que não se pode “derrubar” a minuta, tenta amenizar os inevitáveis prejuízos causados 

por ela. O Prof. Fernando Soares, que também faz parte da Câmara, disse que a minuta é 
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apresentada como uma compilação de propostas apresentadas mediante consulta, mas ele disse 

desconhecer tais propostas. Que no início, essa minuta seria apenas um norte para as discussões, 

no entanto, percebeu que a minuta é o posicionamento final da gestão acadêmica da 

Universidade, mesmo após não ter sido aceita, nem pelo CONSUNI, nem pelos decanatos e 

colegiados. Com isso, propõe que a carga horária de 360h seja uma carga horária mínima, 

permitindo a flexibilização, deixando para os centros de formação a inclusão de mais CCs, de 

acordo com a sua realidade. Avaliou que inserir a atividade de extensão como CC não faz 

sentido, já que ela pode ser realizada no decorrer do curso. Ressaltou ainda que não houve 

consenso e que o que será levado ao CONSUNI não foi deliberado nas outras instâncias, mas 

uma nítida imposição dos seus proponentes. A Prof.ª Keila Maciel trouxe a informação de que, 

logo no início da consulta para a reestruturação, quando ainda existia o colegiado da FG, do 

qual foi coordenadora, os membros decidiram por votação não participar do GT, mas que havia 

um plano para promover um congresso para discutir o tema. Opinou que é uma redução brusca 

(de 900h para 360h) da carga horária da FG. Falou sobre as dificuldades que enfrentou quando 

era coordenadora do colegiado, pela baixa adesão dos docentes, o que deixava muitos alunos 

insatisfeitos. Destacou as dificuldades para conseguir professores com disponibilidade de carga 

horária para alocação nos CCs da FG. Após conversas com estudantes, percebeu a importância 

da FG, principalmente para aqueles que tinham muitos anos sem estudar, ou que vinham de 

realidades escolares desprestigiadas. Demonstrou sua preocupação quanto aos estudantes dos 

CUNIs, devido às demoras para as liberações de auxílios (transporte, moradia etc.), dada a 

possibilidade de estes terem que vir à sede cumprir componentes. A Prof.ª Ita de Oliveira 

esclareceu que não sabe se, na prática, a proposta apresentada pelo Prof. Fernando Soares 

funcione, uma vez que sempre pensou na FG igual para todos os cursos, dada a sua própria 

essência. Defendeu que a flexibilização para cada curso tira a caracterização de ser geral, para 

todos, tornando-a específica para cada área. A Prof.ª Keila Maciel sugeriu que a distribuição da 

carga horária da FG em CCs deve ser pensada conjuntamente porque há muitas questões 

envolvidas. Que a ideia de ser definida por um grupo composto por líderes de todos os NDEs 

parece adequada. O Prof. Antônio Cardoso se manifestou dizendo que a FG não pode ser tratada 

como organização de curso, em que cada um monta a sua própria FG. O Prof. Fernando Soares 

ressaltou que sua proposta é pela fixação, por meio de minuta, da carga mínima, igual para 

todos os cursos, distribuída ao longo do primeiro ano e, a partir daí, os cursos que tiverem e 

desejarem aumentar essa carga façam as inserções em cima do que já está pré-fixado. A Prof.ª 
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Gilmara de Oliveira recomendou que todo cuidado é necessário para não acabar mexendo nos 

PPCs dos cursos. Afirmou que há CC redundantes, que poderiam ser condensados, o que 

reduziria bastante a carga horária sem fazer maiores estragos. O Prof. Antônio Cardoso 

concordou com esse olhar e vê a possibilidade de melhorar essa proposta. A Prof.ª Keila Maciel 

considera ser importante pensar além da carga horária e distribuição em CCs, discutir também 

a composição de cada CC, há muito a ser revisado / redefinido. Aconselhou que um grupo 

formado por líderes de todos os NDEs parece ser um bom caminho. Após diversas discussões 

e opiniões, a decana do IHAC-CJA, reuniu quatro pontos para que se chegassem a um consenso 

a ser apresentado no CONSUNI. 1. Quanto à carga horária mínima da FG, à exceção da LI 

Ciências que votou pela redução proposta pela DEA (360h) e da LI Matemática e Computação, 

que se absteve, todos os demais membros, incluindo o representante discente, votaram pelo 

meio-termo, a carga horária de 450h. Resumo: sete votos para 450h; um voto para 360h e 

uma abstenção. 2. Quanto à forma de apresentar o curso da FG aos discentes ingressantes, foi 

perguntado se seriam favoráveis a uma grade pronta (como é atualmente) ou se os estudantes 

deverão escolher e montar a sua própria grade, ao que mais uma vez o coordenador da LI 

Matemática se absteve, pois não foi discutido no colegiado, e o representante discente não votou, 

devido à falha na conexão da internet. Os sete colegiados, por sua vez, preferiram que seja 

ofertada uma grade pronta aos novos ingressantes. Resumo: sete votos para grande pronta; 

uma abstenção e um membro que não conseguiu votar (representante discente). 3. Foi 

perguntado se a oferta dessa grade seria ao longo do curso ou logo nos primeiros quadrimestres. 

Com exceção do representante discente que não conseguiu votar, todos os demais membros 

votaram para que seja ofertada nos primeiros quadrimestres. Resumo: oito votos para oferta 

nos primeiros quadrimestres e um membro não conseguiu votar. 4. Sobre os componentes, 

pediu que escolhessem quais deveriam ser mantidos, mediante a apresentação destes por meio 

de slide. Após muitas discussões, não se chegou a um acordo. 5. Com relação à oferta de 

componente como pesquisa de extensão, todos votaram contrários, exceto o representante 

discente que também não conseguiu votar. Resumo: oito votos contrários à oferta de CCs 

com características extensionistas, e um membro que não conseguiu votar. 6. O que 

ocorrer. 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 presente ata que, depois de lida e estando em 

conformidade, deverá ser aprovada e por todos (as) assinada. Itabuna, 07 de maio de 2020. 
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