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Ata nº 007/2020 – 6ª Reunião Ordinária da Congregação do IHAC/CJA 

 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte, com início às dez horas e trinta 

minutos, aproximadamente, iniciou-se a 6ª 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.ª Keila Mara de Souza Araújo Maciel (Coordenadora da LI de 

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

Além destes membros, se fizeram presentes ainda o Prof. Fernando Mauro Pereira Soares (Vice-

Coordenador do BI de Ciências), e 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. Informes. 2. Aprovação das Atas nº 005 e nº 006, das 

Reuniões da Congregação (realizadas em 22.07.2020 e 28.07.2020, respectivamente). 3. 

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

Acadêmico (substitutos e formação geral). 5. Reunião com a reitoria sobre o fim dos 

IHACs. 6. Decisão sobre o recurso financeiro. 7. O que houver.  A Prof.ª Ita de Oliveira abriu 

a reunião expondo os pontos de pauta, os quais foram aprovados sem objeções. 1. Informes. 1. 

A Decana do IHAC-CJA falou sobre a próxima Colação de grau, que possivelmente acontecerá 

em formato virtual, tendo sido discutido a respeito de sua organização e que em breve será 

agendada. 2. Destacou a respeito das Planilhas encaminhadas pela Pró-Reitoria de Ações 

Afirmativas (PROAF), sobre os estudantes que se enquadram (ou não) como vulneráveis, 

solicitando aos coordenadores para que procurem os estudantes que se enquadrem na 

vulnerabilidade definida, prioritariamente, e, sem seguida, aos considerados não vulneráveis. 3. 

Recomendou que fosse consultassem os estudantes sobre o processo de retorno às atividades, 

após essas duas semanas de aulas remotas (feedback), destacando que os docentes também serão 
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consultados, a fim de verificar as experiências nesse retorno virtual. A Prof.ª Keu Apoema 

alertou que soube de uma possibilidade de paralisação das atividades pelos discentes, devido 

ao retorno remoto. O Prof. Antônio Cardoso explicou que, de fato, essa votação ocorreu, mas, 

a maioria votou contra. Falou ainda sobre as conversas que vêm mantendo com os discentes do 

BI de Saúde, a fim de procurar dar o suporte necessário a estes. A Prof.ª Ita de Oliveira revelou 

de uma proposta de oferecer um Componente Curricular interdisciplinar, referente à covid-19, 

podendo ser apresentado no formato de um evento semanal. A Prof.ªGilmara Oliveira falou de 

suas preocupações com alguns estudantes que, não têm acessado ao Moodle, e, 

consequentemente, estes mesmos alunos não têm participado das aulas, tendo alguns deles 

admitidos que não conseguiram ter condições para o devido acesso. Teme que as evasões 

disparem, por conta disso. Destaca que criou grupos de WhatsApp para discutir ações, mas, 

ainda assim, não obteve o retorno de muitos. A Prof.ª Ita de Oliveira sugeriu que seja enviado 

e-mail, de modo a viabilizar uma resposta formal deles e, a partir disso, possa analisar o que 

será feito. O Prof. Gerson Lisboa critica o pedido da Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica 

(PROGEAC) aos coordenadores, para que estes entrem em contato com os estudantes, inclusive, 

por telefone. Acrescentou proposta de que seja feita uma avaliação ao final do quadrimestre, de 

modo a considerar mudanças para o seguinte. O Prof. Fernando Mauro criticou também a 

exposição dos números de telefones dos docentes aos discentes, uma vez que não foram 

ofertados aos coordenadores telefones corporativos. A Prof.ª Ita de Oliveira também 

compactuou dessa preocupação, não achando conveniente, nem adequado esse tipo de demanda, 

que nada tem a ver com as atribuições de um docente. Esclareceu ainda que já pediu ao 

Coordenador do CJA, Emerson Moutinho, a utilização de servidores da Coordenação para 

assistirem às coordenações, nesse sentido. O Prof. Antônio Cardoso concordou com o Prof. 

Gerson Lisboa, a respeito dessa troca de experiências, ao final do quadrimestre, chegando a 

sugerir promoção de eventos, palestras etc. Criticou essa característica típica de docentes, de 

querer avaliar em tudo e de diversas formas, cobrando presenças (meta), defendendo que este 

não seria o momento adequado para tantas formalidades, pois, defende que hoje existem muitas 

variáveis a serem consideradas. Sobre a proposta da PROGEAC aos coordenadores, para que 

estes mantenham contato com os discentes, vê como uma situação extraordinária, sendo 

justificável tal conduta por parte dos docentes, uma vez que o contato “frio”da equipe 

administrativa poderia não surtir grandes efeitos. O Prof. Antônio Cardoso ainda apresentou 

um gráfico com algumas respostas dos discentes do BI de Saúde, e a visão destes quanto ao 
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curso a partir do trabalho remoto. O Prof. Gerson Lisboa destacou que a crítica que fez foi 

relativa ao questionário, o qual foi “despejado” às coordenações, que ainda ficaram com a 

responsabilidade de cobrar e acompanhar as respostas dos estudantes consultados. Por fim, 

concordou com o Prof. Antônio Cardoso, no que tange à excepcionalidade que impõe aos 

coordenadores na busca pelos estudantes que não têm comparecido. 4. A Prof.ªGilmara Oliveira 

falou sobre a última Reunião da Câmara de Graduação da qual participou, em que se discutiu 

que quanto mais seletivo for o critério, mais dificultará o acesso ao estudante. Foi aprovada a 

tabela como apresentada, não no que foi proposto por cada congregação. Convencionou que, 

quando há maior concorrência, faz sentido um critério mais rigoroso de avaliação, devendo 

haver maior flexibilidade os cursos menos procurados, a fim de não espantar os estudantes. 

Falou ainda sobre a emissão de diplomas, principalmente em relação à cobrança de segunda via, 

em que a Prof.ªGilmara Oliveira defendeu que não houvesse essa cobrança, para o grupo dos 

vulneráveis. Salientou a respeito das assinaturas dos diretores da unidade acadêmica, que não 

constarão mais dos diplomas, passando a conter apenas a da Reitora, da Pró-Reitora e do 

representante da Secretaria Acadêmica. No verso, constará ainda a assinatura do recém-

formado. Comentou sobre a dupla diplomação, destacando que muitos estudantes de áreas 

diversas, interessados no BI de Saúde, se matriculam nestes CCs, em detrimento dos estudantes 

do próprio BI de Saúde, propondo que estes estudantes que não sejam das áreas encerrem seu 

vínculo anterior para, posteriormente, iniciar em outro curso. Por fim, sinaliza que vai levar 

essa proposta para o Conselho Universitário (CONSUNI). 2. Aprovação das Atas nº 005 e nº 

006 das Reuniões da Congregação (realizadas em 22.07.2020 e 28.08.2020, 

respectivamente). A Decana convidou os presentes para apreciarem as Atas da 5ª Reunião 

Ordinária da Congregação e da 1ª Reunião Extraordinária da Congregação, as quais foram 

aprovadas por unanimidade. 3. Homologação da aprovação ad referendum dos projetos de 

extensão. Mediante breve relato, a Prof.ª Ita de Oliveira apresentou os seguintes projetos: 

Projeto de Extensão Curso de Língua Inglesa e Interculturalidade Aberto à Comunidade da 

Universidade Federal do Sul da Bahia CLIC – UFSB (por Cláudia Pungartnik e Givanildo Silva 

Santos); CHITCHAT do CLIC – UFSB (por Cláudia Pungartnik e Givanildo Silva Santos); e, 

Prática docente em tempos de Pandemia (por Maíra Souza Machado). Após explanação da 

Decana do IHAC-CJA no tocante aos projetos em comento, o Prof. Gerson Lisboa questionou 

eles contemplam a participação de público externo, dado o seu caráter extensionista. A Prof.ª 

Ita de Oliveira explicou que será majoritariamente interna, mas, que haverá um curso a ser 
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aplicado tanto no âmbito interno, quanto externo. A Prof.ª Gilmara Oliveira questionou se não 

houve objeção ao projeto apresentado pela Prof.ª Maíra Machado, pelo fato de esta não ser 

efetiva, ao que a Prof.ª Ita de Oliveira respondeu que não houve qualquer objeção. Após os 

referidos questionamento, os projetos foram aprovados por unanimidade. 4. Planejamento 

Acadêmico (substitutos e formação geral). A Prof.ª Ita de Oliveira esclareceu que, pelo menos 

para 2020.2 e 2020.3, devem ser definidas as demandas e organizá-las desde já. Para as 

demandas a serem supridas por professor(a) substituto(a), ressalta que houve um processo 

seletivo para Matemática e Linguagens, mas ainda não ocorreu a contratação dos aprovados. 

No último CONSUNI, ao ser mencionado que CCs foram cancelados pela ausência de docentes, 

por perda de vagas de efetivos, a reitora determinou a manutenção dos substitutos. Em seguida, 

o IHAC-CJA encaminhou um memorando, cobrando uma solução para os casos específicos, 

inclusive, sobre as vagas deixadas pela Prof.ª Bárbara e pela Prof.ª Verusia, que foi tudo 

organizado e será apresentado à Diretoria de Gestão de Pessoas. A Decana solicitou à SECAD 

que envie a planilha aos colegiados, a fim de que estes possam preenchê-las, definindo as 

demandas para atividades remotas e presenciais (eventualmente) para 2020.2 e 2020.3. A Prof.ª 

Keu Apoema falou sobre a necessidade de rodízio, com base em uma diretriz, de forma a 

orientar os colegiados, com relação às aulas presenciais. Revelou ainda sua preocupação com a 

evasão, diante do avanço da covid-19 na região, pedindo uma orientação da equipe de saúde a 

respeito dessa problemática. A Prof.ª Ita de Oliveira admitiu o problema de organizar um 

planejamento por conta da situação incontrolável da pandemia, entretanto, diante da ausência 

de afinidade de ideias com os Centros de Formação, e as disparidades que possuem (decanato 

com poucos cursos, e, consequentemente, poucos estudantes matriculados), julgou que a 

PROGEAC estabeleceu prematuramente a volta das aulas presenciais já em 2020.3, sem prévia 

e profunda análise dos riscos decorrentes dessa decisão. 5. Reunião com a reitoria sobre o fim 

dos IHACs. Relatou que o decanato do Centro de Ciências Agroflorestais opinou pela extinção 

dos IHACs e alocação dos cursos remanescentes junto aos CFs. O Centro de Formação de 

Tecno-Ciências e Inovação se absteve, por acreditar que é uma decisão tomara pela Instituição. 

E o Centro de Formação em Políticas Públicas e Tecnologias Sociais não se manifestou por não 

ter representante participante da reunião. Informou que os argumentos dos que defendem o fim 

dos IHACs se resumem à ideia de melhor distribuição dos cursos de primeiro ciclo. A decana 

do IHAC-CJA considera que essa separação acabará com a interdisciplinaridade vanguardista, 

pretendida pela UFSB, quando em sua origem. A docente Keila Mara confessou que está 
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enfrentando dificuldades para conceber o planejamento das licenciaturas dos próximos 

quadrimestres. A professora Ita de Oliveira propôs discutir (e amadurecer as discussões) a 

respeito disso, posteriormente, além disso, compartilhou um link de uma reunião que ocorreu 

na Cátedra, onde foram apresentadas as falas dos estudantes das licenciaturas, bem como a 

relevância da interdisciplinaridade dos cursos. A Prof.ª Keu Apoema manifestou preocupações 

que giram em torno das adaptações de alguns cursos nos centros de formação, uma vez que nem 

todos têm relação direta com as áreas de estudos. Teme pelo fim destes cursos que migrarão 

sem força e sem norte. A Prof.ª Ita de Oliveira salientou que, embora não creia numa mudança 

de posição pela Gestão da Universidade, é importante manifestar-se ainda assim. O Prof. 

Fernando Mauro registrou a dificuldade de um curso como o BI de Ciências, que perpassa sua 

área de atuação em diversos CFs, ficar sob a direção de um único CF, que pode possuir ideais 

bem diferentes dos outros, com os quais o curso dialoga. Diante das dúvidas levantadas, como 

por exemplo, para onde irão determinados cursos, a decana não soube explicar, justificando 

que, até o momento, nada disso foi esclarecido. O Prof. Gerson Lisboa sublinhou sobre a falta 

de hierarquia entre os decanos, que se subordinam apenas à Reitoria e que, por isso, não deviam 

ter poder para interferir nesta questão. Reprovou o comportamento de parte da gestão, quando 

negou diversas solicitações de remoção requeridas por docentes, não entendendo as intenções 

do corpo gestor, quando deferiu a outros professores. Finalizou observando que não entende o 

porquê de outros decanatos opinarem tanto no decanato do qual não possui competência para 

gerir, bem como o seu descontentamento com o as condutas pessoais dos centros de formação, 

que atuam em desobediência ao caráter impessoal, típico da Administração Pública. 6. Decisão 

sobre o recurso financeiro. Diante do avanço do horário, a decana propôs o agendamento de 

uma reunião extraordinária, para a contemplação dos temas não abordados hoje (Planejamento: 

Formação Geral, encerramento dos IHACs e sobre o recurso financeiro). Com o consentimento 

dos(as) presentes, informou que em breve encaminhará o convite. 7. O que houver. Não 

havendo mais nada a acrescentar, 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, 28 de agosto de 2020. 


