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Ata nº 005/2020 – 5ª Reunião Ordinária da Congregação do IHAC/CJA 

 

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte, com início às nove horas e quinze 

minutos, aproximadamente, iniciou-se a 5ª 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 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. Gerson dos Santos Lisboa (Coordenador da LI de Matemática), Prof.ª Gilmara dos Santos 

Oliveira (Vice Decana do IHAC – CJA), Prof. Givanildo Silva Santos (Vice-Coordenador da 

LI Linguagens), Prof. Luiz Fernando Silva Magnago (Coordenador da LI Ciências da Natureza 

e suas Tecnologias), Prof. Saulo Rondinelli Xavier da Silva (Coordenador da LI Ciências 

Humanas e Sociais e suas Tecnologias) e Prof. Vinícius de Amorim Silva (Vice- Coordenador 

da LI Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias). Em pauta: 1. Informes. 2. Aprovação 

das Atas das 3ª e 4ª Reuniões Ordinárias da Congregação (realizadas em 07.05.2020 e 

12.06.2020, respectivamente). 3. Homologação da aprovação ad referendum dos projetos 

de pesquisa encaminhados para o edital de bolsas de iniciação científica (Edital 05/2020). 

4. Homologação da aprovação ad referendum dos projetos de extensão. 5. Planejamento 

Acadêmico (substitutos). 6. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 7. O que 

houver.  A Prof.ª Ita de Oliveira abriu a reunião expondo os pontos de pauta, alertando que, 

devido à extensão dos temas, seria mais conveniente (caso não consigam discutir todos os itens 

da pauta até às 11h), marcar uma outra reunião para momento posterior, a fim de tratar 

exclusivamente a respeito do PDI ou marcar uma reunião expandida. Diante disso, todos 

acataram a sugestão de reagendar uma outra reunião para discutir o PDI, tendo o Prof. Gerson 

Lisboa concordado, exceto quanto à reunião estendida, destacando que reuniões muito amplas 

(em termos de pessoas), são pouco produtivas. Assim, o ponto de pauta que tratava do PDI foi 

retirado sem objeções. 1. Informes. 1. O prof. Gerson Lisboa questionou sobre os recursos do 

IHAC, ao que a Prof.ª Ita de Oliveira informou que, tendo perguntado ao Vice-Reitor, Prof. 

Francisco Mesquita, ele ainda não respondeu. Por isso, não se sente segura para delinear como 

será feito o uso dos recursos. Acrescentou ainda que, está se informando quanto à possibilidade 

de abertura de uma revista ou uma edição especial para o IHAC-CJA e, assim que tiver alguma 
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resposta, comunicará à congregação. Mencionou que o diretor de Planejamento, Franklin Matos, 

informou que restam quinze mil reais, que podem ser usados em materiais de consumo e 

serviços, não tendo este esclarecido se esse seria o valor total (a decana acredita que seja porque 

era esse o valor disponibilizado durante o mesmo período, no ano passado). A Prof.ª Ita de 

Oliveira mencionou que entrou em contato com o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação, Prof. 

Rogério Quintella, o qual afirmou não ver com satisfação a abertura de revista que não tenha 

planos de ampliação. A Prof.ª Ita de Oliveira disse que após minuciosa busca, não verificou a 

existência de revista com perfil interdisciplinar na região. As revistas existentes da área de 

educação são, geralmente, de cursos de pós-graduação, com temas bem específicos. A decana 

esclareceu que isso ainda não foi discutido em outros IHACs, e assumiu que será difícil montar 

uma revista com essa proposta. Após, o Prof. Antônio Cardoso se pronunciou sugerindo uma 

tiragem de edição especial, e a Prof.ª Ita de Oliveira abriu a palavra aos presentes para 

apresentarem suas opiniões. O Prof. Antônio Cardoso acrescentou que no PROFSAÚDE - 

Mestrado Profissional em Saúde da Família este recurso é utilizado em publicações do gênero 

e que, em breve, devem publicar seis artigos na Revista Dossiê (cada artigo saiu por cerca de 

oitocentos reais). Explica que para o IHAC essa seria a melhor saída, pois faria um registro de 

todo o histórico dos IHACs desde a sua criação, uma vez que em breve as Licenciaturas 

Interdisciplinares e os Bacharelados Interdisciplinares serão separados e distribuídos em outros 

Centros de Formações. Nesse caso, a publicação se constituiria como um registro, uma 

documentação da história do que se produziu nestes cinco anos de existência dos IHACs. A 

Prof.ª Ita de Oliveira informou que até o momento somente a LI de Matemática apresentou a 

necessidade de uso do recurso. Por isso, a decana gostaria saber se outros cursos também têm 

demanda. Assim, após trazer o tema para uma maior discussão na congregação, em outra 

oportunidade, bem como nos outros IHACs, é que poderá ser definida a viabilidade ou não da 

publicação, podendo até mesmo fazer algo em conjunto. O Prof. Antônio Cardoso salientou que 

se forem apenas quatro artigos que não haverá custos. O Prof. Gerson Lisboa afirmou que ainda 

não possui o orçamento pronto para apresentar sobre as necessidades do colegiado, mas acredita 

que, no geral, não excederá a mil e quinhentos reais. Sobre as publicações, o referido docente 

destacou a sua preocupação quanto ao tempo para a produção e publicação dos artigos, o tempo, 

que é inimigo no serviço público, dados os prazos para empenho e uso dos recursos, mas avaliou 

que no próximo ano será uma boa oportunidade para se pensar nessas publicações. Concluiu a 

sua fala ao se comprometer em fazer uma consulta no colegiado e, posteriormente, encaminhar 
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o orçamento ao IHAC para apreciação. A Prof.ª Ita de Oliveira informou ao Prof. Gerson Lisboa 

que, no tocante aos materiais, procurará o Coordenador do Campus, Emerson Moutinho, para 

tratar dos materiais de consumo comuns (como papel, canetas), além disso, tentará a incluir 

entre esses materiais, os pen drives. O Prof. Luiz Fernando falou sobre a infraestrutura do curso 

da LI de Ciências, que ainda não se adequa ao exigido pelo MEC ao tempo de sua avaliação. 

No entanto, a Prof.ª Ita de Oliveira esclareceu que o recurso é para materiais de consumo e 

serviços, não podendo ser aplicado na infraestrutura. A Prof.ª Gilmara Oliveira propôs utilizar 

parte dos recursos disponíveis para investir em materiais que facilitem a vida dos discentes. A 

Prof.ª Ita de Oliveira também se preocupa com a situação dos discentes, no entanto, lembra que 

o recurso é escasso e a responsabilidade com os estudantes é institucional. Por fim, a decana 

pede que sejam realizados levantamentos nos colegiados para que sejam avaliadas as 

necessidades de cada um destes, para ter uma noção dos valores a serem distribuídos. 2. Sobre 

a Formação Geral, já discutida em outro momento, os decanos dos IHACs participaram de uma 

reunião, na qual se informou que se fará uma nova reunião com todos os outros decanos dos 

CFs. Ocorre que, a partir de agora, cada bloco temático previsto no novo PPC, ficará a cargo 

dos centros de formação e dos IHACs. Assim, cada CF e IHAC indicará os CCs que deverão 

compor a nova FG, de modo a atender a todas as áreas, para que os discentes ingressantes 

tenham uma base que cubra o mínimo necessário em termos interdisciplinaridade e conteúdo 

específicos. 3. A decana comunicou que houve uma reunião da comissão gestora do CJA, no 

dia vinte e um de julho de dois mil e vinte, última terça-feira, na qual o Coordenador do Campus, 

Emerson Moutinho, se fez presente, representando a CCJA. Nela, o Prof. Daniel Piotto solicitou 

o planejamento acadêmico do IHAC para que ele possa adequar os horários dos docentes do 

CFCAF, sem causar impactos às unidades vinculadas ao IHAC – CJA. Durante esse o mesmo 

encontro, o Prof. Daniel Piotto apresentou como faz sua organização e planejamento, o qual 

considera ser um método simples e prático, quiçá, podendo até servir de modelo para o IHAC-

CJA. A Prof.ª Ita de Oliveira falou também que deve haver um planejamento administrativo, 

afinal de contas, há laboratórios ainda em construção no IHAC-CJA, bem como cursos sem 

infraestrutura ideal. Por isso, pede que os cursos se organizem e apresentem materiais de 

consumo, serviços e equipamentos necessários. O Prof. Antônio Cardoso falou sobre o 

planejamento que deve ser avançado de médio e longo prazo, no entanto, diante de tantas 

incertezas, da crise, concluiu que não há muito o que se falar em médio e longo prazo, dadas as 

instabilidades deste cenário. A Prof.ª Ita de Oliveira concordou com esse pensamento, tendo 
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mencionado isso na reunião com os gestores, mas foi a única que se manifestou nesse sentido, 

dentre os quatro decanos presentes, acrescentando, por fim, disse que o planejamento é flexível 

e que certamente sofrerá modificações. O Prof. Luiz Fernando destacou a dificuldade de 

solicitar os materiais, principalmente os de laboratórios, sem que haja um parecer do 

coordenador de laboratórios, e defendeu que os coordenadores dos cursos deveriam ser 

acionados apenas após passar pelo crivo do coordenador de laboratório, pois estes são realmente 

conhecedores das necessidades dos laboratórios. Por isso, sugeriu que um fluxo seja ser 

formulado e discutido na congregação. O Prof. Gerson Lisboa concordou com o Prof. Luiz 

Fernando, e culpou a falta de planejamento por todos os transtornos, ademais, falou da 

dificuldade de encontrar os códigos para efetuar os pedidos. Sobre o planejamento, deu a 

opinião de que este seja elaborado anualmente, uma vez que os cursos são anuais, até para não 

haver uma repetição nas ofertas dos cursos ministrados no primeiro ciclo e, depois, no segundo 

ciclo. Finalizou falando da replicação de componentes curriculares que visam apenas agradar 

os docentes que não querem ministrar certos CCs, prejudicando os discentes. O Prof. Antônio 

Cardoso também concorda que os planejamentos deveriam ser anuais, mas compreende que a 

própria gestão institucional não colabora com o processo estruturado de construção para longo 

prazo. Ademais, concluiu que faltam instâncias integradoras, pois, se mais de um curso 

necessita de mesmos materiais, deveria haver comissão para avaliar essas repetições e ausência 

de pedidos relevantes. A Prof. Ita de Oliveira opinou que essa instância pode ser suprida pelo 

coordenador de laboratórios, no caso, o Prof. Fernando Soares. Conforme o Prof. Antônio 

Cardoso, deve haver cautela com os cursos, como o BI Saúde, que está em extinção no CJA, 

para que não sejam adquiridos materiais ou equipamentos que não serão aproveitados em outras 

áreas, após o fim do curso. Esclareceu que o Comitê de Crise, do qual participa, está finalizando 

o protocolo de segurança, o qual deverá ser apresentado às coordenações dos cursos até o dia 

vinte e quatro (próxima sexta-feira), ressaltando que, surpreendentemente, os estudantes de 

medicina são os que mais solicitam a volta presencial das aulas. Finalizou dizendo que as 

orientações do protocolo serão no sentido de presencialidade zero, pelo menos neste ano em 

curso. 4. O Prof. Vinícius Amorim avisou que o Programa Residência Pedagógica de áreas 

prioritárias, está em curso, tendo sido finalizada a seleção no dia vinte e um de julho, última 

segunda-feira. Destacou a importância do programa, que permite ao graduando ter uma bolsa 

de estudos para a realização das atividades de práticas pedagógicas (de ensino das respectivas 

LIs e também correlação com estágio supervisionado de ensino). O Prof. Vinícius Amorim 
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esclareceu que não há perspectiva de quando se iniciará o programa, mas é possível que, se for 

iniciado neste ano, ocorra por meio remoto. Embora o professor Antônio Cardoso tenha 

destacado os riscos de alguns conselhos profissionais, sobre a permissão de estágios de forma 

remota, a Prof.ª Gilmara Oliveira disse que, até o momento, não houve objeção para esse tipo 

de trabalho de forma remota, tendo a Secretaria da Educação da Bahia, inclusive, iniciado as 

discussões a respeito. O Prof. Vinícius Amorim finalizou esclarecendo que os prazos para o 

programa dependem do calendário escolar. A Prof.ª Ita de Oliveira informou que a Pró-Reitoria 

de Gestão de Pessoas (PROGEPE) encaminhou dois e-mails, tratando das férias que devem ser 

remarcadas se estiverem agendas durante o período de aulas, consoante novo calendário, bem 

como sobre uma planilha para participação de congressos, ou formação, que deverá ser 

preenchida e enviada ao IHAC a pedido do MEC. A Prof. Ita de Oliveira ressaltou a relevância 

para o encaminhamento disso, visto que isso poderá implicar graves problemas para quem tiver 

formação no período de três meses, correndo riscos de perder essas oportunidades. Sobre a 

semana do acolhimento, a Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica (PROGEAC) mandou um 

memorando solicitando o IHAC-CJA, a responsabilidade de uma mesa que ficará sob o seu 

encargo do primeiro Seminário em Rede da UFSB, sendo a proposta do decanato “Educação, 

desigualdade e pandemia” que, diante da realidade local, o decanato achou pertinente esta 

abordagem. Há um professor que está trabalhando esse tema, com quem a decana está tentando 

contato, além disso, tem uma servidora técnica da UFRJ, que possui mestrado na área, com 

ênfase na questão racial e a Prof.ª Danusia Lago, que já trabalhou na UFSB em licenciatura. 

Por fim, a Prof.ª Ita de Oliveira afirmou que cogita procurar o Ex-Reitor da UFSB, o Prof. 

Naomar de Almeida, a depender das respostas dos até então convidados. Até o dia trinta deste 

mês os convidados das unidades devem ser informados com toda a proposta. Por fim, estende 

aos presentes sugestões para convidados para o tema. O Prof. Antônio Cardoso sugeriu que 

convidasse a professora da casa, Prof.ª Rosemary Santiago, que atua no Conselho Municipal de 

Educação de Itabuna, tendo a Prof.ª Ita de Oliveira aderido à sugestão. 2. Aprovação das Atas 

das 3ª e 4ª Reuniões Ordinárias da Congregação (realizadas em 07.05.2020 e 12.06.2020, 

respectivamente). A Decana convidou os presentes para apreciarem as Atas da 3ª e 4ª Reuniões 

da Congregação, sendo que todos os presentes anuíram pela aprovação de ambas. 3. 

Homologação da aprovação ad referendum dos projetos de pesquisa encaminhados para 

o edital de bolsas de iniciação científica (Edital 05/2020). A decana fez um breve histórico, 

esclarecendo que até o final do edital não haviam sido apresentados quaisquer projetos. Diante 
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da necessidade de o IHAC-CJA estar presente na iniciação científica, alguns projetos prontos 

foram surgindo e juntamente com as professoras Jane Mary Guimarães e Grasiely Faccin, após 

avaliação do decanato, foram submetidos aqueles das áreas do homem virtual e do grupo de 

pesquisa de educação digital interativa: 1. Possibilidades do uso da computação gráfica e 

impressora 3D na área da Saúde; 2. O uso da telemedicina na atenção básica em tempos de 

Covid-19; 3. Uso do projeto homem virtual na formação das equipes de aprendizagem ativa 

para formação em saúde em tempos de pandemia; 4. Relatos de experiências de pessoas com 

doença falciforme: uma proposta para qualificação de profissionais do SUS. Após apresentação 

dos projetos, todos foram aprovados ad referendum por unanimidade. 4. Homologação da 

aprovação ad referendum dos projetos de extensão. Do mesmo modo, os cinco projetos de 

extensão a seguir, foram apresentados para análise e aprovação da congregação. São eles: 1. 

Programa Internacionalização Curricular (Claudia Pungartnik, Givanildo Silva Santos, 

Rosangela Cidreira de Jesus); 2. Prática docente em tempos de Pandemia (Maira Souza 

Machado); 3. Linguagens por perto – Website (Keila Mara de Souza Araújo Maciel, Ana 

Cristina Santos Peixoto, Angela Sivalli Ignatti, Claudia Pungartnik, Fernanda Luzia Lunkes, 

Givanildo Silva Santos, Maria Helena Machado Piza Figueiredo, Maristela Midlej Silva de 

Araujo Veloso, Milena Claudia Magalhaes Santos Guidio); 4. O COVID-19 e suas repercussões 

nas condições de saúde de diferentes ciclos de vida – Rodada de estudos #2 (Maria Luiza Caires 

Comper); 5. Como criar e aperfeiçoar seu Currículo Lattes (Grasiely Faccin Borges). Após 

apresentação dos projetos, todos foram aprovados. 5. Planejamento Acadêmico (substitutos). 

Como já foi discutido em alguns pontos nos informes, é importante que cada colegiado discuta 

para o atendimento às necessidades da Formação Geral e a manutenção dos CCs para 2020.1. 

É importante ter a noção geral de quais componentes permanecerão e quais deverão ser 

cancelados. O Prof. Givanildo Santos manifestou preocupação, pois já estava finalizando 

alguns CCs de trinta horas. A Prof.ª Ita de Oliveira o acalmou, alertando que não haverá 

prejuízos, pois tem como ser aproveitados. Informou ainda que ela e a Prof.ª Gilmara Oliveira 

irão avaliar os Planos de Ensino e Aprendizagens (PEA), uma vez que já não existe mais a 

coordenação da FG, então, os PEAs deverão ser encaminhados para a Secretaria Acadêmica 

para que seja feito um histórico do que se fez durante a pandemia e, posteriormente, tudo será 

encaminhado à Pró-Reitoria de Gestão Acadmêmica (PROGEAC). O Prof. Luiz Fernando 

informou que está enfrentando dificuldades para organizar os PEAs, devido às resistências de 

alguns docentes da LI de Ciências, ao que a Prof.ª Ita de Oliveira orientou que seja encaminhada 
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a mensagem novamente e que ela seja copiada para intensificar a cobrança e explicar a 

necessidade de apresentação dos PEAs. O Prof. Gerson Lisboa afirmou enfrentar a mesma 

dificuldade na LI Matemática. A Prof.ª Ita de Oliveira orientou que o Processo Administrativo 

Disciplinar é um caminho para os docentes que resistirem cumprir suas obrigações enquanto 

servidores públicos. Sobre o planejamento de 2020.2, de acordo com as regras gerais do 

Ministério da Educação e calendário da PROGEAC, de forma virtual, o IHAC-CJA orientou 

que seja realizado um estudo das necessidades de CCs para os estudantes formandos, 

preferencialmente, para compreensão da situação anormal, impedindo que os discentes sejam 

prejudicados. Além disso, se possível, que a oferta para 2020.2 não seja de CCs obrigatórios, 

mas que sejam optativos e livres, dadas as dificuldades dos estudantes, mesmo com o apoio 

institucional oferecido. A Prof.ª Ita de Oliveira falou da possibilidade de renovação das docentes 

Ayalla Silva e Maira Machado, por mais seis meses do contrato, o que não vinha sendo 

autorizado pelo MEC, anteriormente. Todavia, a decana recebeu hoje um memorando 

autorizando essa renovação. Não serão renovados, entretanto, os contratos de docentes 

substitutos que já completaram os dois anos, devendo planejar um processo seletivo nas áreas 

em necessidade. A Prof.ª Gilmara Oliveira fala da preocupação com os docentes aprovados do 

último processo seletivo, que ainda não foram nomeados, uma vez que, entre eles, há um 

candidato muito inexperiente e outro um pouco desconfortável ainda ao uso de tecnologias. A 

Prof.ª Ita de Oliveira falou que acredita que eles serão chamados assim que as aulas forem 

retomadas, por isso, vai tentar na PROGEAC a liberação do curso de formação para os docentes, 

antes mesmo de ocorrerem as nomeações. O Prof. Givanildo Santos sugeriu um curso de 

extensão para esses casos, que pode ser ministrado pelos professores Eliseu da Silva e Maristela 

Midlej. A Prof.ª Ita de Oliveira afirmou que o curso já está disponível, sendo necessário apenas 

acessar um link. A decana pediu que o BI de Artes envie suas necessidades e, posteriormente, 

serão analisadas as prioridades para a contratação de substitutos. O Prof. Antônio Cardoso 

propôs que a Congregação organize uma Oficina Pedagógica Virtual para reflexões e produção 

de critérios balizadores para planejar 2020.2. A Prof.ª Ita de Oliveira concordou, desde de que 

2020.2 seja não presencial e 2020.3 seja presencial, podendo sofrer mudanças (com 

possibilidades de começar a oficina no final de agosto). 6. Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI). Todos anuíram pela redesignação de outra reunião, em caráter 

extraordinário, diante do volume das discussões em torno deste tema, não sendo suficiente o 

tempo destinado para essa deliberação. 7. O que houver. 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, 22 de julho de 2020. 
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