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Ata nº 010/2020 – 3ª Reunião Extraordinária da Congregação do IHAC/CJA 

 

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte, com início às dez horas e cinco minutos, 

aproximadamente, iniciou-se a 3ª 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 estiveram presentes: 

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

Oliveira (Vice Decana do IHAC – CJA), Prof.ª Rosemary Aparecida Santiago (Vice 

Coordenadora da LI de Ciências Humanas e Sociais), Vinicius de Amorim Silva (Vice 

Coordenador da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas Tecnologias),  os 

professores: Ana Cristina Peixoto, Maíra Machado, Maristela Midlej Silva de Araújo Veloso, 

Fabiana de Lima Peixoto, Saulo Rondinelli Xavier da Silva e a Livia Gozzer representante da 

PROGEAC. Em pauta: 1. Estágios e Pandemia. A reunião se iniciou com a Prof.ª Ita Oliveira 

cumprimentando a todos. De primazia citou os fato do estágio 1 hoje contar com duas turmas 

com 40 alunos e que discutiu com a PROGEAC a possibilidade de quebrá-las em 4 turmas de 

20. Ficou de ajustar com Ronildo, gestor da Secretaria Acadêmica - SECAD, após o período de 

encerramento das matrículas, essa divisão. A docente Maristela sugeriu junto com a divisão a 

realização de encontros quinzenas com essas turmas e reafirmou a necessidade de melhor 

distribuição ou balanceamento da carga horária entre os docentes, em razão da já e existir a 

sobrecarga de alguns. O docente Gerson ressaltou o ponto de que não se pode exceder a carga 

horaria de 40hs, como vem acontecendo em alguns casos, uma vez que a legislação não permite 

isso e também pelo fato de docente não receber hora extra. Finalizando esse ponto a Decana 

pôs em cheque algumas questões para solução: Cancelamento do Estágio 2; a docente Maristela 

assumindo o estágio 1, dividindo parte da carga horária ada docente Maíra; o docente Tiago 

assume o componente de Campo da Educação; divisão das turmas de Estágio 1  - de 2 de 40 

para 4 de 20, como supramencionado. A docente fabiana questionou se a volta desses estágios 

seria mesmo necessária dentro do contexto atual, por não se tratar de grade curricular, que os 

estágios finais deveriam sim ser mantidos pela sua maior relevância dentro do contexto 

acadêmico em detrimento dos estágios inciais. A docente Gilmara defendeu a continuidade dos 

estágios inciais, salientou a  manutenção dos auxílios dos estudantes e também o impacto do 

atraso em um ano ou mais no curso que seria ocasionada pela remoção desses. A docente 

Maristela concordou com Gilmara e também sugeriu a plicação de conteúdos onlines que 
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favorecessem essa continuidade. O docente Vinícius também acedeu com Gilmara e Maristela. 

A Seguir, com a palavra, Lívia tratou de peculiaridades no Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas - SIGAA envolvendo os estágios, tendo como modelo a implantação 

na UFRN. Esclareceu que a UFSB não tem autonomia para alterar o termo e compromisso. É 

uma tarefa que envolve também os estudantes e o IHAC CJA. Citou a existência de alguns erros 

nesses termos como estudantes em estágios sem relação direta como o curso. Por fim, apontou 

que a ideia é que todo o processo seja realizado mediante do sistema. A decana indicou então a 

reorganização dos estágios de 3 a 7: A docente Fabiana assume os estágios: 6 e 7 da LI Artes, 

os estágios 3 e 4 ficam sem docente até o momento da reunião. Ita ficou de verificar se o docente 

Juvino, recém-chegado no IHAC CJA, preenche os requisitos da função. Os estágios 3 e 4 da 

LI de Humanidades ficam sob a incumbência da docente Danusa, os de 5 a 7 sob a 

responsabilidade docente Saulo. Nos estágios de 3 a 7 da LI em Ciências, docente Maíra; e nos 

estágios 3 a 7 da Li em Linguagens, a docente Ana Cristina. Ita indagou Livia sobre a 

possibilidade de realizar regência em escola particular, Livia respondeu que haveria sim 

possibilidade pois a legislação não proíbe. Sem mais, a reunião foi encerrada pela Prof.ª Ita de 

Oliveira, que agradeceu a presença de todos (as), e eu, Abinadabe Araújo da Silva, 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, 16 de 

janeiro de 2020. 
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