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Ata nº 002/2021 – 1ª Reunião Extraordinária da Congregação do IHAC/CJA 

 

Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e um, com início oito horas, aproximadamente, 

iniciou-se a 1ª Reunião Extraordinária 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 estiveram presentes: Prof. Gerson dos Santos 

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

do IHAC – CJA), Prof. Juvino Alves dos Santos Filho (Coordenador BI Artes), Prof.ª Keu 

Apoema (Coordenadora da LI Artes), Prof.ª Maristela Midlej Silva de Araújo Veloso 

(Coordenadora da LI Linguagens) e o Prof. Saulo Rondinelli Xavier da Silva. Além deles, 

compareceram ainda o servidor técnico da Secretaria Acadêmica (SECAD), Ronildo Silva 

Santos e o representante discente Caíque Alves de Castro. Em pauta: 1. Estágios. A reunião se 

iniciou com a Prof.ª Ita Oliveira cumprimentando a todos. Representando a LICHS, o Prof. 

Saulo Rondinelli analisou que os estágios sofreram os mesmos problemas enfrentados nos 

componentes curriculares, essencialmente, pela baixa frequência. Esclareceu que utilizou aulas 

simuladas, planos de aulas etc. Na experiência recente, já com o trabalho remoto, algumas 

turmas já tinham carga horária de sala de aula cumpridas. Acrescentou que está organizando 

um evento a ser apresentado em uma escola, que será utilizado como forma de avaliação. Além 

disso, haverá um evento de outra universidade, no Rio Grande do Sul, que poderá render 

oficinas a serem aproveitadas em apresentação de outro evento internacional. Representando a 

LI de Linguagens, a Prof.ª Maristela Midlej propôs que uma espécie de GT trabalhe neste 

primeiro quadrimestre, visto que não havia um planejamento nesse sentido, utilizando planos 

de aula, pesquisas, preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), etc. Com 

a iminência de retorno das aulas presenciais na rede pública, vê tais caminhos como ferramentas 

a suprir essa demanda. Sua preocupação é saber se dará tempo fazer todo esse planejamento até 

o reinício das aulas da rede pública. A Prof.ª Ita de Oliveira fala das dificuldades, justificando 

que não pode ser orientadora, por ser bacharela, mas a Prof.ª Gilmara Oliveira assumiria essa 

função na LICNT. Reconheceu as dificuldades pelos atrasos e incertezas a respeito dos estágios. 

Pela LI de Artes, a Prof.ª Keu Apoema falou das preocupações com os estudantes, que serão 

prejudicados com o cancelamento dos estágios, mas sabe das dificuldades que o curso possui. 

Há ainda a situação com a Prof.ª Fabiana, que já informou que não continuará com os estágios 

na LI Artes no próximo quadrimestre, mesmo com o apoio da docente Ana Cris, da LI 
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Linguagem. Opinou que o consórcio é uma boa ideia, mas entende que está muito em cima da 

hora para organizar e colocar em prática de imediato. A Prof.ª Maristela Midlej sugeriu que seja 

iniciado já no próximo dia vinte e três de março, mesmo sem o planejamento, para comunicar 

aos estudantes e preparar o plano de trabalho, sabendo que o recesso da universidade não 

impacta em estágios, poderia ser estendido até o próximo recesso. No tocante ao BI Artes, o 

Prof. Juvino Filho avaliou que os bacharéis podem ajudar nos trabalhos, a fim de suprir a 

ausência de professores que têm base na licenciatura. Reforçou que os docentes não podem ser 

recusar a trabalhar, simplesmente por não serem licenciados. Entende que essa mentalidade 

deve ser compartilhada, pois problemas como esses se repetirão, se uma providência não for 

tomada a partir de agora. Além disso, aconselhou que sejam avaliadas as condições dos alunos, 

para saber se estarão prontos, com ferramentas e recursos necessários para o desenvolvimento 

do estágio. A Prof.ª Ita de Oliveira explicou que houve professores que haviam se prontificado 

em continuar os estágios, mesmo após a remoção, como no caso do Prof. Tássio Santana, mas 

que ele entende não ser viável continuar sem a presencialidade. O Prof. Juvino Filho fala da 

gravidade desse excesso de liberdade e autonomia dada aos docentes, que legitimam o 

pensamento da privatização do ensino superior no país. Questionou se houve consultas aos 

colegiados, sobre as permutas e remoções dos docentes. A Prof.ª Ita de Oliveira explicou que 

pode ter ocorrido falhas, mas houve situações em que o decanato sequer foi consultado, tendo 

sido cientificado quando o(a) professor (a) já havia sido liberado. Dessa forma, após os 

presentes se manifestarem, solicitou que votassem a partir das proposições a seguir descritas: 

1º Se faz um consórcio para estágios 3,4 e 5 e atuação específica para apenas estágio 6 e 7: 

Votaram nesta opção: Maristela, Gerson, Ita (BI Saúde), Gilmara (decanato IHAC-CJA), 

Caíque, Keu, Saulo e Juvino – 8 votos. 

2º Cancela os estágios 3 a 5: Ninguém escolheu esta opção. 0 votos. 

3º Manter o estágio nas turmas que têm docentes e cancelar aquelas que não têm: Ninguém 

escolheu esta opção. 0 votos. 

Diante da votação, em decisão unânime, venceu a opção nº 1, em que um consórcio será criado, 

a fim de que os estágios 3, 4 e 5 sejam trabalhados em conjunto, sendo que somente os estágios 

6 e 7 serão diligenciados por atuação específica. Portanto, ficou deliberado que uma reunião 

acontecerá nesta semana para iniciar os trabalhos do consórcio. Sem mais, a reunião foi 

encerrada 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 
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presente ata que, depois de lida e estando em conformidade, deverá ser aprovada e por todos 

(as) assinada. Itabuna, oito de março de dois mil e vinte e um. 
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