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Ata nº 004/2020 – 4ª Reunião Ordinária da Congregação do IHAC/CJA 

 

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e vinte, com início às nove horas e trinta minutos, 

aproximadamente, iniciou-se a 4ª Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de 

Humanidades, Artes e Ciências - IHAC, no Campus Jorge Amado - CJA (Em forma 

metapresencial). 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. Luis 

Fernando Silva Magnago, Prof. Givanildo Silva Santos, Prof. Narcísio cabral de Araújo, Prof. 

Vinicius de Amorim Silva, Profª. Keila Mara de Souza Araújo Maciel, Profª. Kelly Cristine 

Ribeiro, Profª. Chynthia de Cassia dos Santos Barra, Prof. Edcarllos Gonçalves dos Santos, 

Prof. Antônio José Costa Cardoso, Caíque Alves de Castro (Representante discente); Prof.° 

Evani Lima, Daniel Ramos (representante discente). Em pauta. 1. Informes; 2. Retomada 

das atividades 3. 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 a Congregação decidido pela sua aprovação. Informes. 1. A decana iniciou 

abordou o evento do Prof. Antonio José (TOM) sobre a necessidade de mudanças adaptativas 

na infraestrutura da UFSb para tornar possível o retorno às atividades. Citou também a 

necessidade de se marcar uma reunião entre Mesquita e os Decanos para acelerar esse processo. 

Informe. 2. Seguindo os informes, a Decana tratou do memorando emitido pela PROPA tratando 

dos recursos do primeiro semestre, o prazo que geralmente se esgota em agosto foi estendido 

para outubro. A decana solicitou que os coordenadores de curso encaminhassem e-mail 

indicando os materiais de consumo em falta para eventual aquisição por meio desse recurso. O 

prof.º Gerson sugeriru que o recurso, um montante que gira em torno dos 7 (sete) mil reais, 

fosse dividido igualmente entre os cursos. O profº Antônio José sugeriu investir esse montante 

na produção de uma Revista Interdisciplinar (produzida pelo três IHAC,s). A decana julgou 

fantástica a ideia. O profº Gerson julgou boa a ideia, porém demonstrou sua preocupação em 

relação ao curto prazo de tempo para esse tipo produção. Salientou ainda que tal produção 

deveria estar ligada a uma pós-graduação para se sustentar como também deveria buscar 

parcerias com outras instituições. A prof.ª Cynthia Barra ressaltou que deveria se tratar de uma 

produção aberta, não endógena, para que se tivesse relevância. O Prof. Luiz Fernando também 
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ressaltou preocupação com o prazo de utilização do recurso em vista do tempo de produção. A 

decana Ita encerrou esse informe ficando na incumbência de verificar os custos para essa 

produção. 3. A decana citou o fato de a LI de Humanidades estar atualmente sem coordenadores 

e sugeriu uma reunião com todos os docentes que atuam com a LI para indicar nomes para 

coupação dos cargos. O prof.º Antõnio José sugeriu a eleição de coordenadores pro tempore. 4. 

O Profº Gerson solicitou aos colegas que fizessem contribuições  e apontassem falhas na 

resolução de estágio probatório, enviando para ele por e-mail. O docente ressaltou a necessidade 

de criação de uma nova resolução que traga mudanças palpáveis, a remoção do 4º membro 

dentre outras adaptações foram ideias sugeridas na reunição. O profº Vinicius Amorin apontou 

que a nova relsolução deve trazer aspectos de democracria e aplicabilidade. A prof. Keila 

acrescentou que a nova reolução deve conter uma manual informativo com alguns padrões de 

procedimedo, como por exemplo os de confecção de PAT´s e RAT´s. Ainda sobre o assunto, o 

profº  Gerson ressaltou aos docentes a importância de não perder o prazo de interstício, citou o 

fato de que em tal situação não é obrigatório o pagamento de valores retroativos. 5. O Profº 

Antônio José canunciou a organição do forum docente: DIÁLOGOS EM DEFESA DA 

DEMOCRACIA, que ocorrerá nos dias 07, 08 e 09 de Julho, manhã e tarde, com Mesas 

Redondas, Rodas de Conversa e Plenária. Com o Temário: Saúde (07/07), Educação (08/07) e 

Trabalho (09/07). Com propostas lançadas entre os dias 15/06 a 19/06. Sendo a plenária final 

fechadas aos docentes e as demais a toda comunidade acadêmica. Pauta Única: A decana 

apontou que as respostas dos relatórios (DCE e PROTIC) enviados aos estudantes para 

averiguação das condições de retorno às atividades não comtempla 100% desses, pois o número 

não foi ttão abrangente e seria necessário uma força tarefa nos dias subsequentes no intuito de 

obter um número maior de questionários respondidos, inclusive criando novas ferramentas, 

umas delas seria a possibilidade de abrir o questionário diretamente no Aplicativo WhatsApp, 

sem a necessidade de abrir o navegador do Smartphone, em razaão de muitos alunos, 

principalmente os residentes em comunidades mais periféricas não têm acesso a uma internet 

de qualidade; propôs também fornecer amterial impresso para alunos sem acesso à internet. O 

discente Caique, representante da categoria, demonstrou seu apoio na solução dessa questão, 

sendo favorável às ideias da Decana. A Decana destacou ainda que a omissão dos discentes 

favorece um ambiente impróprio para o retorno às atividades. Em realação aos questionárrios, 

o profº Antônio José, destacou que as deliberações não deveram se orientar apenas nas respostas 

dos estudantes e que seria fundamental que os docentes apofundassem essa discussão nos 
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Colegiados de Curso. Quando a execução das atividades após eventual retorno, a Decana 

destacou não é o momento de se impor rigor aos estudantes. ressaltou alguns pontos relevantes: 

1 - Pensar na forma de conteudo do quadrimestre 2020.1; 2 - pensar em como o estudante será 

avaliado; 3 - Foco em atividades remotas para o quadrimestre 2020.2. Desatcou também a 

resolução do problema da Formação Geral em 2020.1 e 2020.2, que hoje se encontra sem 

coordenadores e com turmas muitos grandes. O profº Antônio José destacou a importância de 

se planejar e se adaptar um ambiente universitário que promova, de  forma detalhada e rigorosa,  

o menor risco possível aos estudantes. A Profª Kelly Cristine questiniou a congregação em 

relação aos compenentes que, conforme metodologia, só podem ser ministrados de forma 

presencial. Ita sugeriu que fosse feito o levantamento desses componentes e levados à reunião 

com reitoria para resolução e apontou que em último caso tais componentes ficariam em aberto, 

como já ocorreu em algumas situações atípicas. O docente Gerson destacou que esse 

compenentes não deveriam ser oferatdos em 2020.2. A decana destacou a situação de 

vulnerabiliade social de alguns estudantes e a pressão do Mec e Reitoria para que as atividades 

sejam restabelecidas. O discente Caique destacou que embora deseje tal retorno entende não se 

tratar do melhor momento para tal; agardeceu a apoio e entendimento dos docentes no tocante 

a situação atual dos estudantes. Os docentes concordaram em marcar uma nova nova reunião 

para detalhamento dos pontos, no início do mês de julho de 2020. A Reunião foi encerrada pela 

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

Secretário Executivo 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, 12 de junho de 2020. 
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