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Ata nº 010/2020 – 8ª Reunião Ordinária da Congregação do IHAC/CJA 

 

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

aproximadamente, iniciou-se a 8ª 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 José Costa 

Cardoso (Coordenador do BI Saúde), Prof.ª Cláudia Pungartnik (Vice-Coordenadora da LI de 

Linguagens e Códigos e suas Tecnologias), Prof.ª Cynthia de Cássia Santos Barra 

(Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais – 

PPGER), 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 Keu Apoema (LI de Artes e suas 

Tecnologias), Prof.ª Maristela Midlej Silva de Araujo Veloso (Coordenadora da LI de 

Linguagens e Códigos 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 fez presente ainda o servidor técnico, Chefe da Secretaria Acadêmica 

(SECAD), Ronildo Silva Santos. Em pauta: 1. Informes. 2. Aprovação das Atas da 3ª 

Reunião Extraordinária e da 7ª Reunião Ordinária (realizadas em 20.10.2020 e 13.10.2020, 

respectivamente). 3. Redistribuição da docente Evani Tavares. 4. Proposta de calendário 

das reuniões de congregação. 5. Projetos de extensão aprovados por ad referendum. 6. 

Finalização do planejamento do quadrimestre 2020.3. 7. Planejamento dos afastamentos 

para formação 2021/2022. 8. Extinção dos IHACs. 9. O que houver.  A Prof.ª Ita de Oliveira 

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

iniciar a apresentação dos informes, o professor Gerson sugeriu que fosse incluído um ponto de 

pauta para tratar da redistribuição da professora Evani Tavares, a fim de avaliar o uso desta 

vaga para a contratação da professora de Matemática, aprovada no último concurso em segundo 

lugar, em decorrência da vacância deixada pela docente Midielle Gomes recém-redistribuída. 

Todos votaram a favor da inclusão.  1. Informes. 1. Do IHAC-CJA, a decana falou da 

necessidade de indicação de docente para o PROA – Programa de Acompanhamento 
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Acadêmico (antiga AOA – Atividade de Orientação Acadêmica), orientação acadêmica dos 

estudantes, importante pela sua aplicabilidade nas licenciaturas. 2. A Prof.ª Cynthia informou 

que o PPGER está em momento de avaliação da possibilidade de migração do IHAC-CJA para 

o Centro de Formação em Políticas Públicas e Tecnologias Sociais – CFPPTS, em discussão e 

maturação dos argumentos para uma possível mudança. A coordenadora do PPGER explicou 

que há independência administrativa dos cursos prescrita no regimento próprio, sendo que não 

há obrigatoriedade de os cursos ficarem lotados na mesma unidade acadêmica, nos diferentes 

campi. Na prática, em cada campus, o curso poderá ser alocado em centros de formação 

distintos. 3. A decana Ita de Oliveira falou ainda sobre a reunião da Cátedra da USP, em que se 

discutiu a educação baseada em evidências, a partir do modelo da medicina. Discorreu que nela 

foi evidenciada a relevância dos projetos executados na UFSB, principalmente, o projeto 

“Estação dos Saberes”, bem como a relação da universidade com as escolas. A Prof.ª Fabiana 

Lima acrescentou a importância da discussão profunda da atuação docente, no contexto da 

pandemia, inclusive, na proposta atual do MEC. 2. Aprovação das Atas da 3ª Reunião 

Extraordinária e da 7ª Reunião Ordinária (realizadas em 20.10.2020 e 13.10.2020, 

respectivamente). A Decana convidou os presentes para apreciarem as referidas atas, que 

foram aprovadas por unanimidade e sem alterações. 3. Redistribuição da docente Evani 

Tavares. A Prof.ª Ita de Oliveira fez um panorama dos acontecimentos, esclarecendo as perdas 

da LI de Matemática, já com as vulnerabilidades e ausência de docentes, principalmente com a 

perda da Prof.ª Midielle Gomes, na permuta realizada com a vinda do Prof. Juvino Filho aos 

cursos de Artes. Por fim, revelou que o Prof. Martín Domecq procurou o IHAC-CJA para 

apresentar seu interesse em retornar a este Campus. Diante de todos os fatos apresentados, 

manifestou-se favorável à redistribuição da docente Evani Tavares, dado o seu interesse 

profissional em atuar na Universidade Federal da Bahia, desde já comprometendo-se a requerer 

a nomeação imediata da docente aprovada em segundo lugar no concurso para docente de 

Matemática, podendo ocupar o código de vaga deixado pela professora Evani Tavares em 

redistribuição. A Prof.ª Keu Apoema questionou como ficará o curso de Artes, uma vez que 

houve grandes perdas e, mesmo com a vinda do Prof. Juvino Filho, teme ficar ainda mais 

desfalcado, já que a vinda do Prof. Martín Domecq ainda não foi finalizada. A Prof. Ita de 

Oliveira explicou que o Prof. Juvino Filho já pode ser incluído nas distribuições das atividades 

do curso, já estando à disposição da UFSB. Sobre o Prof. Martín Domecq, salientou que ele não 

havia manifestado interesse quando da consulta realizada há algum tempo, mas agora 
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formalmente manifestou-se nesse sentido. Ressaltou que, ao tempo da remoção dos professores 

Daniel Puig e Tássio Santana, o CSC estava ciente de que haveria essa contrapartida para o 

CJA. Além disso, há ainda uma negociação quanto aos professores Alemar Rena e Marcos, bem 

como as solicitações de concursos para professores substitutos que devem ocorrer em breve. A 

Prof.ª Cynthia Barra questionou sobre como funcionará essa contratação de professores se, no 

momento, o MEC não está permitindo. A Prof.ª Ita de Oliveira esclareceu que a Reitoria 

orientou que a docente em redistribuição já consta das despesas com pessoal da universidade, 

não sendo possível uma criação de novas vagas, mas em face de redistribuição é plenamente 

real a nomeação de outro docente em seu código de vaga, uma vez que a vaga já existe e já 

pertence à universidade. A Prof.ª Cynthia Barra entendeu a explicação, mas ainda manifestou 

preocupação com relação ao comportamento do MEC, sobre os riscos, e opiniou ser mais mais 

seguro redistribuir um profissional que já está por perto para essa vaga vacante, a contratar um 

novo docente. A Prof.ª Evani Tavares manifestou satisfação com a possibilidade de sua 

redistribuição, e perguntou sobre os prazos, pois pretende se organizar até mesmo para saber 

até quando deve atuar pela UFSB. A decana Ita de Oliveira explicou que, geralmente, todo o 

processo leva em torno de um a três meses, mas pode sofrer alterações, principalmente, por se 

tratar do período de final de ano. O Prof. Gerson Lisboa parabenizou a decana, pelo traquejo 

em tentar organizar as lacunas dos cursos, mesmo quando estas ocorrem sem haver consultas 

das instâncias superiores ao IHAC-CJA e ao próprio curso da LI de Matemática. Acrescentou 

que concorda com a Prof.ª Cynthia Barra com relação à privilegiar a redistribuição, que tem 

sido a alternativa mais acolhida pelas universidades neste contexto. Entretanto, principalmente, 

pela necessidade do curso e pelo perfil da docente aprovada em concurso, vê como melhor 

opção a sua contratação. Após a fala do docente Gerson, a Prof.ª Ita de Oliveira colocou em 

votação o despacho, com relação ao requerimento da Prof.ª Luana Cerqueira de Almeida, 

segunda colocada no concurso docente para LI de Matemática: Dentre os votantes, houve uma 

abstenção (Prof.ª Cynthia Barra) e os demais membros restantes concordaram com o 

requerimento proposto. 4. Proposta de calendário das reuniões de congregação. As datas 

propostas são: 10.12.2020, 04.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 06.05.2021 e 10.06.2021. 

Todos os presentes anuíram às datas apresentadas. 5. Projetos de extensão aprovados por ad 

referendum. São três projetos, no total, sendo um da área de Ciências e que dois deles da área 

de Saúde, assim intitulados: 1. Análise de Dados e Estimação de Parâmetros – Prof. Ricardo de 

Araújo Kalid; 2. Seminários Interdisciplinares sobre COVID-19 – Prof.ª Camila Calhau 
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Andrade Reis; 3. PreceptoriAÇÃO – “Desatando Nós, Criando Laços”: A Educação produzindo 

afetos e atos – Prof.ª Jane Mary de Medeiros Guimarães.  O Prof. Gerson Lisboa se absteve da 

votação, pois não considera que o projeto de Ciências, apresentado pelo Prof. Ricardo Kalid, 

como extensionista, pois o vê como aula. A Prof.ª Ita de Oliveira esclareceu que não cabe ao 

decanato fazer este tipo de avaliação (quanto ao mérito), e que após passar pela congregação, o 

projeto passará por uma Câmara, onde se fará esse tipo de análise. Tendo sido convocados para 

votar pela aprovação dos projetos, os professores Antônio Cardoso, Evani Tavares e Gerson 

Lisboa se abstiveram com relação ao projeto de extensão da área de Ciências, sendo que os 

outros membros aprovaram o referido projeto. Os outros dois projetos foram aprovados por 

unanimidade. 6. Finalização do planejamento do quadrimestre 2020.3. A Prof.ª Ita de 

Oliveira chamou a todos para o ponto principal do planejamento do quadrimestre 2020.3, para 

que se dê preferência ao conteúdo teórico e o mínimo possível de teor prático, tendo concedido, 

em seguida, a palavra aos presentes para que se manifestem a respeito de suas experiências. A 

Prof.ª Keu Apoema falou sobre a importância de incluir, quiçá em outra reunião, um ponto de 

pauta sobre como se tem dado e como têm sido as experiências dos outros cursos. A Prof.ª 

Maristela Midlej respondeu que já houve uma reunião para avaliação do quadrimestre, mas 

acredita que nem todos devem ter recebido o convite, pois somente nove docentes 

compareceram. Avisa que uma nova reunião será comunicada em breve. O servidor Ronildo 

alertou que se algum docente estiver enfrentando dificuldades no cadastro de turmas ou de 

componentes, pode procurar a Secretaria Acadêmica para orientações. Na oportunidade, a Prof.ª 

Ita de Oliveira apresentou os componentes que ainda estão sem docentes, bem como alguns 

componentes que outros centros de formação indicarão para a composição da Formação Geral. 

O Prof. Gerson Lisboa falou que alguns docentes o procuraram para pedir que se avaliassem 

com cuidado as matrículas de estudantes em componentes que possuem “pré-requisito”, ou 

matérias de continuidade, por isso, pediu que seja avaliada a questão até para evitar as evasões, 

uma vez que parte dos estudantes acabam desistindo por não terem a base da matéria, dada em 

componente inicial. A Prof.ª Ita de Oliveira concordou, esclarecendo que deve ser feita a 

conscientização dos estudantes para estas questões. O servidor Ronildo explicou que a SECAD 

procura fazer essa orientação, e reconhece que é um problema que atinge a todos. Falou ainda 

sobre o problema com a FG, que haverá estudantes cursando cursos de formação e específicas, 

ao mesmo tempo, ao que a decana do IHAC-CJA encampou no mesmo pensamento, pois 

entende que com a redução da FG, duas turmas ficarão muito próximas: uma que acabou de 
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sair da formação geral e outra que irá sair. A Prof. Ita de Oliveira explanou que os docentes 

poderão ministrar os componentes de segunda a sexta, como for possível, de acordo com a 

disponibilidade de cada um. 7. Planejamento dos afastamentos para formação 2021/2022. 

A decana do IHAC-CJA, expôs, em atendimento à Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoas - PNDP, instituída (Decreto nº 9.991/2019), para que aqueles que tivessem interesse 

em sair para formação nos anos 2021 e 2022, que respondessem positivamente ao levantamento 

feito pela Pró-Reitoria de Gestão para Pessoas – PROGEPE, indicando o período provável, qual 

o tipo de formação (curso de curta duração, mestrado, doutorado, pós-doutorado) e se possível, 

o local de realização. Desse modo, os decanatos e colegiados poderão se organizar para o 

afastamentos neste interstício e, se necessário criar prioridades para organizar tal saída. A Prof.ª 

Keu Apoema perguntou até quando poderá responder, ao que a decana respondeu que está 

fazendo um levantamento para ter uma ideia, já que a PROGEPE é quem fez a consulta 

inicialmente. O Prof. Gerson Lisboa perguntou qual o critério da seleção, tendo a Prof.ª Ita de 

Oliveira respondido que antes não havia sequer procedimento específico, sendo o mais flexível, 

após consulta no colegiado, com aprovação deste, solicitando à PROGEPE. Agora, o IHAC-

CJA está se precavendo e tentando se organizar para evitar saídas inesperadas, já que as 

liberações, geralmente, ocorrem sem o conhecimento do IHAC. A Prof.ª Evani Tavares 

perguntou o que acontece com quem não responder à consulta da PROGEPE, tendo a Prof.ª Ita 

de Oliveira respondido que os que não responderam não deve constar do planejamento da 

universidade. O Prof. Gerson Lisboa não concorda com a ideia de barrar as saídas dos docentes 

para as capacitações, principalmente, aqueles decorrentes dos quinquênios, entretanto, pensa 

que as unidades acadêmicas não podem ficar sem saber e ter a surpresa de saber em cima da 

hora de saída, quando já havia programação para aquele docente. A Prof.ª Ita de Oliveira 

salientou que somente quando é para programas de pós-doutorado fica sabendo das saídas, é 

quando é possível fazer um controle e organizar contando com as ausências. O Prof. Vinícius 

Amorim, destacou que a data apresentada para sua possível saída está suscetível a mudanças, 

mais como uma pretensão do que definição. Propõe que, havendo problemas para liberações 

conflitantes, de modo a dar preferências segundo antiguidades, por exemplo, de modo a 

privilegiar da maneira mais justa. O Prof. Gerson Lisboa entende, entretanto, que a ordem de 

solicitação pode ser critério adotado. A decana expôs que, no momento, está agindo conforme 

demanda e tem dado certo, até o momento. Afirmou que irá encaminhar o comunicado 

novamente para que os docentes se manifestem a respeito, inclusive, aos coordenadores de 
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curso, para saber as dificuldades dos cursos em liberar professores de determinadas áreas. A 

Prof.ª Cynthia Barra pediu que registre em ata a necessidade de clareza dos critérios, não apenas 

no âmbito das unidades acadêmicas, posto que estas são interligadas, para que sejam requeridas 

pela PROGEPE, que tenha base na legislação, a fim de evitar cercear os direitos dos servidores 

docentes. A decana Ita de Oliveira concorda e reitera que tudo é meramente informativo, pois 

ainda estão organizado. 8. Extinção dos IHACs. A Prof.ª Ita de Oliveira recentemente houve 

um encontro com a Reitora Joana Angélica, em que todos os campi foram favoráveis à 

continuidade desta unidade acadêmica. Os decanos informaram a necessidade de a reitoria 

indicar motivos reais para o fechamento dos IHACs. Dessa forma, a reitoria voltou atrás do 

fechamento, mas solicitaram que os decanos dos IHACs apresentem, em até quinze dias, a 

justificativa para a manutenção dos IHACs. Os decanos dos IHACs têm se reunido 

semanalmente para elaborar essa justificativa, convoca a todos que apresentem documentos que 

fundamentem a manutenção. Nesse sentido, as licenciaturas devem ser mais comuns ao IHAC, 

mas pode haver bacharelado no IHAC. Foi apresentada também à Reitoria proposta de criação 

de novos cursos de licenciatura e bacharelado para o IHAC. Solicitou que os coordenadores de 

cursos apoiem apresentando documentos, cartas, que coloquem a necessidade e importância da 

continuidade dos IHACs, bem como o levantamento de dados sobre o funcionamento dos 

IHACs. A decana pediu ainda que as atividades realizadas pelos professores, vinculados ao 

IHAC, e os eventos em geral, são importantes para tornar robusto o material probatório de 

relevância de atuação do IHAC (de preferência recentes), mas não deixando aqueles 

exponenciais de outros anos. Enfim, concluiu ressaltando que os decanos estão trabalhando 

nesta proposta e aguarda contribuições dos coordenadores para ajudarem neste trabalho. 9. 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, 12 de 

novembro de 2020. 
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