
GOVERNO FEDERAL  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS 

CAMPUS JORGE AMADO 

 

 

Ata nº 009/2020 – 7ª Reunião Ordinária da Congregação do IHAC/CJA 

 

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

iniciou-se a 7ª 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 Cláudia Pungartnik (Vice-Coordenadora da LI de Linguagens), Prof.ª 

Evani Tavares Lima (Coordenadora do BI Artes), Prof.ª Fabiana Lima Peixoto (Vice-

Coordenadora da LI Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias), Prof. Gerson dos Santos 

Lisboa (Coordenador da LI de Matemática), Prof.ª Gilmara dos Santos Oliveira (Vice Decana 

do IHAC – CJA), Luiz Fernando Silva Magnago (Coordenador da LI Ciências da Natureza e 

Sociais 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 da Natureza e Sociais e suas Tecnologias). Além destes membros, 

se fizeram presentes ainda o representante discente Caíque Alves de Castro, e o servidor 

técnico, Chefe da Secretaria Acadêmica (SECAD), Ronildo Silva Santos. Em pauta: 1. 

Informes. 2. Aprovação das Atas nº 007 e nº 008 das Reuniões da Congregação (realizadas 

em 28.08.2020 e 04.09.2020, respectivamente). 3. Planejamento do quadrimestre. 4. 

Remoções e redistribuições. 5. Extinção dos IHACs. 6. O que houver.  A Prof.ª Ita de 

Oliveira inaugurou a reunião expondo os pontos de pauta, que foram aprovados sem objeções. 

1. Informes. 1. Sobre os estágios: Comunicou aos coordenadores das LIs sobre as 

possibilidades de atividades em estágio mesmo de forma remota. Adiantou que esta pauta ainda 

será discutida no âmbito institucional para saber quais serão os procedimentos adotados, devido 

à pandemia. A decana entende que esse modelo híbrido é importante na formação didática dos 

estudantes, não vendo obrigatoriedade em retomar as atividades de estágio somente quando 

voltar à presencialidade. Citou o problema da LI de Artes, com a saída do docente Tássio 

Santana, que foi removido para o CSC, o qual liderava tais atividades naquele colegiado, 

sugerindo que se cumpram dois dos estágios (E1 e E4), podendo tentar matriculando-se na LI 

Humanidades e na LI Linguagens. Vale lembrar que isso já ocorre em outros campi, por isso, a 

Prof. Ita de Oliveira entende ser viável. Finalizou pedindo uma reunião extraordinária para 
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discussão a respeito na próxima semana (dia vinte de outubro de dois mil e vinte), com os 

coordenadores de cursos das licenciaturas e professores de estágio. A Prof.ª Ita de Oliveira 

esclareceu que respeita o posicionamento de quem não considera viável a manutenção dos 

estágios de modo metapresencial, principalmente porque a situação da cidade, em relação à 

pandemia preocupa, o que faz com que só seja possível o retorno presencial quiçá no final de 

dois mil e vinte e um. 2. Semana do Acolhimento: informou que este será o último evento 

promovido pelo IHAC-CJA, ressaltando que se trata de evento necessário até mesmo pelas 

circunstâncias caóticas, relacionadas à covid-19, e com ênfase nos estudantes das licenciaturas. 

Por isso, apelou aos coordenadores para que liberem seus estudantes, pois se tratará de evento 

importante na valorização da educação, inserindo estes (recém) ingressantes neste contexto. A 

Prof.ª Gilmara Oliveira falou da pertinência das temáticas abordadas, condizentes com o cenário 

pandêmico e os desafios da educação, além de destacar sobre a emissão de certificados aos 

participantes etc. A Prof.ª Ita de Oliveira explicou que, embora os demais campi e o CJA tenham 

priorizado as orientações aos novos discentes quanto aos sistemas (SIG e MOODLE), aqui, 

estes não serão os únicos meios de propagação das aulas. Ademais, já foram criados alguns 

grupos de WhatsApp, com a inclusão destes novos estudantes, para iniciar o contato com os 

docentes. O Prof. Antônio Cardoso, referindo-se à “Semana do Acolhimento”, defendeu que 

nem toda a programação do evento será de interesse dos alunos veteranos, devendo haver bom 

senso e não privá-los das aulas. A Prof.ª Gilmara Oliveira sugeriu que sejam criados grupos de 

Whatsapp por cursos, para que docentes e discentes mantenham um contato “sem ruídos”, além 

de ser mais eficaz o compartilhamento de informações, materiais etc. A Prof.ª Fabiana Lima se 

manifestou para lembrar dos objetivos essenciais da “Semana do Acolhimento” que vai desde 

a proibição de aplicação dos antigos trotes, até o acompanhamento afetivo no ingresso à 

universidade. O representante discente, Caíque Castro, falou sobre a interação entre calouros e 

veteranos que é um diferencial na Universidade. Destacou ainda sobre as trocas proporcionadas 

pelos grupos criados pelos diversos canais de redes sociais, a fim de deixar muitos calouros 

esclarecidos de tudo o que ocorre e como se dá o funcionamento do curso a ser iniciado. O Prof. 

Antônio Cardoso destacou que a quantidade dos eventos (“Semana do Acolhimento” e “Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia”), pode prejudicar o andamento do quadrimestre, pois, na 

prática, elimina duas semanas de aulas efetivas. A Prof.ª Ita de Oliveira entendeu o 

posicionamento do docente, justificando que foi contra, mas que foi voto vencido. O Prof. 

Givanildo Silva divulgou sobre a “Semana Nacional do Livro e da Biblioteca”, que ocorrerá na 
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semana seguinte ao da SNCT, esclarece que deixará atividades para as turmas, para que supram 

as aulas. 3. Proposta de aulas híbridas: existe um documento pós-reunião, que discutiu e serviu 

como base para um documento que define alguns critérios para a implementação de ensino 

híbrido nos Colégios Universitários. Esse documento deve ser disponibilizado em breve para 

os decanatos para discussão mais profunda. 2. Aprovação das Atas nº 007 e nº 008 das 

Reuniões da Congregação (realizadas em 28.08.2020 e 04.09.2020, respectivamente). A 

Decana convidou os presentes para apreciarem as Atas da 6ª Reunião Ordinária da Congregação 

e da 2ª Reunião Extraordinária da Congregação, que foram aprovadas por unanimidade. 3. 

Planejamento do quadrimestre. A decana do IHAC-CJA pediu que sejam realizadas as 

reuniões dos Colegiados, a fim de que os Planos de Ensino-Aprendizagens sejam finalizados e 

entregues à SECAD. A Prof.ª Ita de Oliveira alegou estar preocupada, em especial, com a LI de 

Matemática, uma vez que a docente Midiele Gomes, e o MEC não está autorizando nomeações, 

para que chame o candidato aprovado subsequente. Diante disso, a Prof.ª Ita de Oliveira sugeriu 

à Reitoria que seja aberto processo seletivo para docentes substitutos, que atendam à 

Matemática e Artes, que também está em situação precária. Falou sobre o caso da Prof.ª Maíra 

Machado que está com a carga horária no limite, uma vez que ela está trabalhando com os 

estágios e as aulas. O Prof. Luiz Fernando reclamou que muitos docentes não apresentam os 

PEAs, e finalizou destacando que a LI de Ciências necessita de novos professores e quer ver 

essa possibilidade com este processo seletivo que foi mencionado. A Prof.ª Ita de Oliveira se 

preocupa com a situação e se solidariza com esta dificuldade, mas não vê uma solução a curto 

prazo, uma vez que não perspectiva de concurso pelos próximos dois anos. O Prof. Luiz 

Fernando enfatizou que diversos docentes se encontram em situação de CH máxima, não 

sabendo como lidar para encaixar professores nos componentes curriculares, programas de 

extensão e de pós-graduação que a instituição oferece. O Prof. Gerson Lisboa falou sobre a 

troca da docente Midiele Gomes, alegando não ter sido consultado a respeito da negociação de 

sua ida, condicionada à vinda do docente Juvino Filho, pois havia entendido que a vinda deste 

não seria por meio de troca e, principalmente, que essa troca envolveria um(a) professor(a) da 

área de Matemática. A Prof.ª Ita de Oliveira informou que, de fato, o professor Juvino Filho 

viria como colaborador por cooperação técnica, de modo que o trâmite se modificou no meio 

do processo, tendo sido alterado quando a Prof.ª Midiele Gomes manifestou interesse em sair 

da Universidade. A Decana ainda está se mobilizando para que ocorra o mais breve possível a 

contratação da Prof.ª Luana, que é a segunda colocada no concurso, além de já ter solicitado a 
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renovação do prazo do concurso à PROGEPE. Divulgou ainda que o Prof. Bruno Deminicis 

quer sair da Universidade e está tentando uma permuta com o Prof. Maurício Farias Couto 

(UFMT), sendo que todos manifestaram acordo com a abertura do processo de permuta. A Prof.ª 

Ita de Oliveira apresentou a solicitação das docentes Lilian Reichert, Camila Calhau e Fabiana 

Costa, que pedem para integrar o CFPPTS, sendo que manterão as atividades já desempenhadas 

no IHAC-CJA, de modo que todos manifestaram concordância. A Prof.ª Ita de Oliveira 

apresentou dados da CH docente, já considerando as saídas dos cursos BI Ciências e BI 

Humanidades. Criticou a problemática que tem enfrentado para lidar com os outros campi, que 

não têm atuado com reciprocidade, e têm colocado inúmeras dificuldades para ministrarem 

aulas metapresenciais para os estudantes do CJA, entretanto, diversos docentes do CJA 

aceitaram estudantes de outros campi, em suas turmas metapresenciais. Por isso, pretende 

apresentar esse problema ao Conselho Universitário. O Prof. Antônio Cardoso se manifestou 

afirmando que esta é uma questão a ser debatida entre os decanos, no entanto, a Prof.ª Ita de 

Oliveira esclareceu que isso já foi feito e não tem sido suficiente. E a maior crítica é que 

docentes que acabaram de sair do CJA já estão impossibilitados de ministrar aqui, sem que 

houvesse qualquer conversa ou negociação. O Prof. Vinícius Amorim critica a alta carga horária 

de alguns, devido às concessões sem critérios razoáveis, que deixam o campus com tanto déficit. 

A Prof.ª Ita de Oliveira entende que existem diversos fatores a serem considerados quando da 

liberação de docentes, tanto os institucionais, quanto também às condições pessoais do 

profissional, e finaliza informando que vai levar ao CONSUNI, pois há muito tempo que CJA 

atua dessa forma e não tem reciprocidade. O Prof. Gerson Lisboa questionou a presença de 

vinte e três docentes que possuem carga horária entre zero e sete horas na planilha, sendo que 

o mínimo necessário a ser cumprido é de oito horas. A Prof.ª Ita de Oliveira explicou que são 

professores que estão em cargo de gestão (diretoria e assessores de Reitoria) e em coordenação 

de cursos. A decana apresentou ainda os números de solicitação de matrículas em 2020.2 

(trezentos e noventa e seis), bem como os números de estudantes ativos (quinhentos e cinquenta 

e dois). Por fim, pediu mais uma vez que os colegiados finalizem o planejamento 2020.3, 

reafirmando que vai pedir, além do processo seletivo para substitutos em Artes e Matemática, 

a nomeação da docente aprovada no concurso efetivo para Matemática, bem como um docente 

para a LI de Ciências. 4. Remoções e redistribuições. Falou novamente sobre a saída da Prof.ª 

Midiele Gomes, que foi redistribuída para a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, mas 

que se comprometeu em continuar ministrando aulas aqui, enquanto não tiver CH naquela 
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universidade. Em contrapartida, a vinda do docente Juvino Filho é um ganho para as Artes. 

Ademais, é possível que o Prof. Martín Domecq retorne ao CJA, mas isto ainda está em 

conversa, é só uma probabilidade. 5. Extinção dos IHACs. A decana explicou que encaminhou 

uma carta à Reitoria e pediu para que os colegiados discutissem a respeito sobre a proposta, 

antes da Reunião promovida pela Reitoria, no dia vinte e três de outubro. Após esta reunião, 

pretende convocar uma reunião extraordinária antes de levar ao CONSUNI. A Prof.ª Gilmara 

Oliveira encampou as informações, ressaltando que há ainda a proposta de criação do Centro 

de Formação em Educação a ser melhor esclarecida. A Prof.ª Ita de Oliveira ainda criticou a 

forma como tem sido desenvolvida a extinção dos IHACs, que no Campus Paulo Freire, o 

processo se dará de forma distinta, sendo que lá o IHAC durará mais algum tempo, diferente 

do que pretendem fazer no CJA. 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, 13 de outubro de 2020. 


