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Ata nº 011/2020 – 9ª Reunião Ordinária da Congregação do IHAC/CJA 

 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, com início às dez horas e dez 

minutos, iniciou-se a 9ª 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, por meio do link http://meet.google.com/dmz-ehog-uqr 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 

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.ª 

Keu Apoema (Coordenadora do BI de Artes), Prof. Luiz Fernando Silva Magnago 

(Coordenador da LI Ciências da Natureza 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 suas 

Tecnologias). Além destes membros, se fez presente ainda o servidor técnico, Chefe da 

Secretaria Acadêmica (SECAD), Ronildo Silva Santos, Danilo de Souza Peixoto (servidor 

SECAD), Vitor Muniz dos Santos (servidor Multimídia CJA) e o representante discente, o 

estudante Caíque Alves de Castro. Em pauta: 1. Informes. 2. Aprovação da Ata da 8ª Reunião 

Ordinária (realizada em 16.12.2020). 3. Pendências do planejamento do quadrimestre 

2020.3. 4. Lotação da docente Adriana Kazue Takako. 5. Política de Segurança da 

Informação (Participação de servidor da área de TI). 6. O que houver. Antes mesmo de 

iniciar os informes, a Prof.ª Maristela Midlej solicitou que fosse apresentado o relatório de 

gestão, uma vez que ela acabou de ingressar na coordenação da LI Linguagens. A decana Ita de 

Oliveira ficou de falar a respeito nos informes; O Prof. Luiz Fernando mencionou o recebimento 

da carta de uma docente, da área das Ciências Biológicas, da UNIFESPA, com interesse em 

permuta ou redistribuição. A Prof.ª Ita de Oliveira orientou que o Prof. Luiz conversasse com 

docentes, para verificar se há interesse de alguém nesta lotação. A Prof.ª Ita de Oliveira 

inaugurou a reunião expondo os pontos de pauta, que foram aprovados sem objeções. 1. Iniciou 

falando da Reunião do Conselho Universitário (CONSUNI), realizada na semana passada que 
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ocorreu nos dias de quarta, quinta e sexta (manhã), motivo pelo qual a reunião desta 

congregação teve que ser cancelada. A Reitora, a Prof.ª Joana Angélica, recebeu o documento 

pela manutenção dos IHACs e elogiou o trabalho entregue, garantindo que superou as 

expectativas dela. Diante das falas da reitora, a decana Ita de Oliveira entendeu que há muitas 

chances de os IHACs não serem extintos. Houve ainda a apresentação de três cursos (LI 

Turismo, LI Saúde e LI Educação do Campo), que poderão ser criados no IHAC, sendo que a 

LI Turismo já possui PPC em elaboração, inclusive, este curso não será voltado para a questão 

da hotelaria, mas terá uma visão ambiental, no tocante aos impactos do turismo na região, com 

foco na valorização da região, além de enfatizar os estudos de línguas estrangeiras. A LI Saúde 

também possui alguns documentos em confecção que estão sendo adaptados. Quanto à LI 

Educação, que ainda está em fase de elaboração de portaria para compor comissão, a Prof.ª Ita 

de Oliveira solicitou que os interessados procurem-na, para que seja constituída a equipe de 

trabalho desse curso que deverá ser bem procurado, somente no município de Amargosa possui 

curso equivalente. Por fim, explicou ainda que o foco do curso será a agronomia. O Prof. Gerson 

Lisboa sugeriu que um bacharelado também seja pensado para o curso de Turismo, pois entende 

que fortaleceria a própria LI. Falou ainda que o Prof. Márcio Maia sugeriu um curso de segundo 

ciclo, relativo à LI Ciências, bem como cursos de pós-graduação. Em seguida, a Prof.ª Ita de 

Oliveira relembrou ainda que os colegiados necessitam enviar os relatórios a serem entregues 

à Pró-Reitoria de Planejamento e Administração – PROPA, que deverão apresentar algumas 

informações que tocam a parte financeira, pessoal e acadêmica. Trata-se de um relatório um 

pouco mais complexo, pois há docentes lotados no IHAC e nos Centros de Formação 

concomitantemente. A decana solicitou ainda que os membros da congregação consultem entre 

os docentes vinculados aos seus colegiados, para que eles auxiliem na busca por esses dados. 

O prazo de entrega é de até o dia vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte e um, por isso, o 

ideal é que seja elaborado o quanto antes, contendo os dados quanto à extensão, 

internacionalização e pesquisa. Retomando as sugestões quanto aos cursos novos, o Prof. 

Gerson Lisboa sugeriu a criação de um curso de Pós-graduação em Modelagem quantitativa e 

outro de Graduação em estatística (presencial), pois se tratam de cursos viáveis, já que, 

principalmente o curso de estatística não requer grandes investimentos, além de uma boa 

biblioteca. A Prof.ª Ita de Oliveira esclareceu que foi desenhada a configuração no intento de 

manter apenas os cursos de licenciaturas nos IHACs, numa possível manutenção destes, por 

conta disso, não houve proposta de criação de bacharelados. O Prof. Antônio Cardoso 
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concordou com o Prof. Gerson e ratificou que, na incerteza quanto à permanência do IHAC, 

não vê problemas em propor o bacharelado em Turismo. Falou que está tentando montar um 

relatório de gestão desde a origem do BI Saúde, até os seus últimos trabalhos, uma vez que o 

curso está em extinção no CJA. Acrescentou que, se conseguir formar um documento como 

está planejando, compartilhará com os demais colegiados, pois poderá ajudar os outros 

colegiados. Finalizou sinalizando que poderia ser lançado um Seminário de avaliação e 

planejamento dos cursos e do próprio IHAC, justamente para pensar este ano atípico de dois 

mil e vinte, de modo a expor planejamentos e expectativas para os próximos quadrimestres 

letivos, a fim de complementar este relatório. A Prof.ª Ita de Oliveira falou que está em fase de 

planejamento de um seminário intercampi, no primeiro quadrimestre de dois mil e vinte e um, 

após a volta dos docentes do recesso, bem como férias. Sobre o processo seletivo para docentes 

substitutos, a decana informou que já foram encaminhadas as solicitações, sendo que houve 

uma negativa para uma das vagas. Acrescentou que as vagas estão em fase de negociação, para 

que se consiga garantir vagas para o IHAC – CJA. Inclusive, alguns docentes que haviam saído 

do IHAC já estão pedindo retorno. O Prof. Luiz Fernando sugeriu a possibilidade de recorrer 

aos professores visitantes, para socorrer neste momento difícil. O Prof. Gerson Lisboa pediu 

que a decana esclarecesse a situação dele e de outros docentes que se encontram no IHAC e nos 

CFs ao mesmo tempo. A Prof.ª Ita de Oliveira informou que ele ainda consta como lotado no 

IHAC, inclusive, para fins de autorização e homologação de férias, orientando que os docentes 

que se encontrem nessa situação façam sua escolha entre IHAC ou CF e, posteriormente, 

comuniquem-na. O representante discente questionou se há alguma chance de criação de cursos 

tecnólogos para o IHAC – CJA. A Prof.ª Ita de Oliveira esclareceu que há estudos da Pró-

Reitoria de Gestão Acadêmica (PROGEAC) nesse sentido, assim como para alguns cursos EAD, 

sendo que o IHAC não possui ainda uma estrutura interna, nada em concreto, a respeito disso. 

2. Aprovação da Ata da 8ª Reunião Ordinária (realizada em 16.12.2020). A Decana 

convidou os presentes para apreciarem a referida ata, que foi aprovada por unanimidade. 3. 

Pendências do planejamento do quadrimestre 2020.3. A Prof.ª Ita de Oliveira informou que 

a inda está fechando a questão da carga horária docente e, por isso, não será enviada a planilha 

de imediato. Neste momento, tem a problemática de alguns professores sem carga horária. A 

situação do docente Bruno Deminicis será avaliada com mais calma, uma vez que ele está em 

trânsito, devendo ser redistribuído a qualquer tempo. O Prof. Luiz Fernando pediu, assim como 

fez o Prof. Gerson Lisboa, para ter cuidado com docentes nessa situação de trânsito, pois, a 
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maioria deles não dá sequência ao que assumiu antes da permuta. Assim, sugere que seja 

elaborado um planejamento que inclua componentes compatíveis com a formação do docente 

que está vindo em sua substituição. A Prof.ª Keu Apoema informou que o Prof. Rafael já 

comunicou que sairá para o curso de Produção Cultural no novo CF e que, portanto, não atuaria 

mais no BI Artes. O Prof. Gerson Lisboa critica veementemente essa carga horária de quatro 

horas, por docentes que ocupam algumas funções, inclusive, as divisões de um único 

componente entre vários docentes. O Prof. Vinícius Amorim pediu para esclarecer a situação 

dele no SIGAA, que está abaixo do que realmente ele ministra. O servidor técnico Ronildo 

orientou que ele encaminhe o problema à SECAD, para que isso seja verificado junto à 

PROGEAC. 4. Lotação da docente Adriana Kazue Takako. A decana esclareceu que esta 

docente entrou na vaga deixada pela Prof. Jeane Almeida, sendo que todo o processo de 

redistribuição foi realizado pelo IHAC – CJA. Entretanto, após toda a formalização, os decanos 

do Centro de Formação em Ciências Agroflorestais e do Centro de Formação em Tecno-

Ciências e Inovação reivindicaram a lotação da docente em seus CFs. Posteriormente, o decano 

Marcelo Teles pediu que fosse feita consulta entre diversos docentes sobre a sua lotação no 

CFTCI. Por fim, entende que a lotação da docente Adriana no CFTCI não impede que ela atue 

nos cursos vinculados ao IHAC. Dessa forma, consultou os membros pela aprovação de sua 

permanência naquele CF: a maioria votou sem que houvesse objeção a respeito, com exceção 

do Prof. Gerson Lisboa, que entende ela deveria permanecer no IHAC ou no CFCAF, uma vez 

que ela atuará no BI Ciências, uma vez que o perfil dela não é compatível com o CFTCI, embora 

seja contrário a obrigá-la a ficar onde não quer. A Prof.ª Ita de Oliveira esclareceu que concorda 

com a opinião do Prof. Gerson Lisboa, no ponto que toca o perfil da docente redistribuída, 

todavia, reconhece que houve equívoco do setor de recursos humanos, ao ter encaminhado o 

processo ao IHAC, uma vez que a docente Jeane era lotada no CFTCI. 5. Política de Segurança 

da Informação (Participação de servidor da área de TI). A Prof.ª Ita de Oliveira fez uma 

contextualização, explicando que não viu como colaborar para melhoria do documento sobre a 

Política de Segurança de Informação, talvez por ser tão específico, tão técnico. Ressaltou que 

encaminhou há uns meses aos coordenadores, mas que não houve retorno destes. Por isso, 

convidou um servidor dá área para esclarecer algumas dúvidas. O servidor técnico Vitor Muniz 

explicou que, logo após o escândalo sobre vazamentos de dados, programas espiões, que 

ocorreu no Campus Sosígenes Costa, foi apresentado o plano de segurança. Elucidou que a 

segurança da informação não se restringe à proteção dos interesses da instituição, mas também, 
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ao oferecimento contínuo de dados aos usuários. Explicou ainda que não existe um comitê na 

Universidade, a despeito da criação da Política de Segurança de Informação, por conta disso, 

entende que é o documento quer ampliar demais o controle, quando em comparação com o de 

outras instituições. Ademais, sugere que todos leiam e conheçam o documento, para que seja 

possibilitada uma deliberação. A Prof.ª Ita de Oliveira granjeou a palavra aos presentes, já que 

o tema será levado novamente ao CONSUNI e, quando isto ocorrer, pretende levar uma 

deliberação desta congregação, possivelmente, em consonância à carta da comunidade dos 

técnicos. O representante discente questionou se os notebooks cedidos aos estudantes estão sob 

a Política de Segurança e se os e-mails institucionais serão abrangidos também. O servidor 

técnico Vitor Muniz explicou que os notebooks cedidos estarão sob a Política de Segurança 

quando estiverem “logados” na rede acadêmica, assim como todos os computadores da 

biblioteca, acessados por estudantes e aqueles utilizados pelos servidores. Já os e-mails 

institucionais, assim como os sistemas vinculados à universidade, estão totalmente sob os 

limites da Política. O Prof. Antônio Cardoso questionou se há algum documento dos TAE a 

respeito, que traga a problemática à comunidade. Ademais, entende que o representante docente 

no CONSUNI também deve ser informado a respeito, para que conheça o documento e possa 

avaliar a situação. O servidor Vitor Muniz disse que foi encaminhado um e-mail pela 

representação dos TAEs, com diversas críticas. O Prof. Gerson Lisboa quer saber se essas 

informações ficarão restritas internamente, ou serão compartilhadas com o MEC ou no âmbito 

da Polícia Federal. O servidor Vitor Muniz informou que houve comentários de que essas 

informações não se restringem à instituição, mas não sabe quem de fato teve acesso aos 

relatórios do evento ocorrido no CSC, por exemplo. Por meio do chat, o Prof. Antônio Cardoso 

propôs um seguinte fluxo: 1ª Etapa: Criação do Comitê de Segurança da Informação (CSI), de 

modo a contemplar uma configuração representativa e participativa. 2ª Etapa: Elaboração da 

POSIN (o CSI pode avaliar a utilização da Minuta elaborada pela CoSIC como documento 

base). 3ª Etapa: Calendário para Consulta Pública com a Comunidade Acadêmica (ferramenta 

utilizada por outras universidades como a UFBA). 4ª Etapa: Incorporação das considerações 

pertinentes após Consulta Pública. 6. 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, 16 de dezembro de 2020.  
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