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

aproximadamente, iniciou-se a 2ª 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 estiveram presentes: 

Prof. Raonei (Coordenador da LI de Matemática), Prof. Icaro Andrade (Vice-Coordenador da 

LI de Matemática), Prof. Vinícius de Amorim Silva (Vice Coordenador da LI Ciências da 

Natureza e Sociais e suas Tecnologias), Prof. Juvino Alves dos Santos Filho (Coordenador BI 

Artes), Prof.ª Cláudia Pungartnik (Vice-Coordenadora da LI de Linguagens), Prof. Luiz 

Fernando Silva Magnago (Coordenador da LI Ciências da Natureza e Sociais e suas 

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

Linguagens), Prof. Saulo Rondinelli Xavier da Silva. Além deles, o representante discente 

Caíque Alves de Castro. Em pauta: 1. Informes: A reunião se iniciou com a Prof.ª Ita Oliveira 

cumprimentando a todos. Informe 1: Fez menção ao Evento das Licenciaturas, ocorrido na 

semana anterior, citou a relatoria feita por Gilmara, a vice decana, a qual irá contribuir 

diretamente na elaboração dos novos PPC’s. Informe 2: Aprovação dos componentes da 

Formação Geral – FG, que serão três e não mais dois como colocado inicialmente. Informe 3: 

a reunião do CONSUNI onde foi votada a extinção do BI de Saúde e o IHAC mais uma vez se 

manifestou contrário, como no caso do BI de Artes. Informe 4: Reunião sobre o Projeto 

Promover, que ocorreu na semana anterior. Um projeto que reforça a interação entre as 

universidades na oferta de componentes. Onde haverá previsão de 5 vagas inicialmente. Informe 

5: Vacinação. Teixeira de Freitas iniciou a vacinação de docentes maiores de 70 anos e Porto 

Seguro os maiores de 50. O CJA ainda sem previsão para início. Ita fez contato com as 

Secretarias de Saúde de Ilhéus e Itabuna no intuito de obter a imunização dos docentes do CJA, 

ainda sem retorno. Informe 6: Último CONSUNI – aprovação dos orçamentos das UF’s. a 

UFSB obtendo assim a verba para finalização do novo campus. Informe 7: Nota 5 da UFSB 



 

 

fruto das avaliações positivas feita pelo MEC aos cursos da universidade, embora poucos cursos 

avaliados na ocasião, reforçou. Pauta 1. Homologações dos projetos de extensão aprovados ad 

referendum. A decana citou dois projetos de extensão aprovados por ela ad referendum: 

Educação em Saúde: Cuidado Integral das Pessoas com Doença Falciforme da docente Jane 

Mary;  e o Curso de  Clarineta Brasileira, do docente Juvino Alves. Ambos foram aprovados 

pela totalidade da congregação. Pauta 2. Homologações dos projetos de pesquisa Edital 

PIBICI; O projeto Aplicações da Álgebra Linear à Teoria da Relatividade e à Mecânica Orbital, 

do docente Márcio Maia foi colocado em análise e logo em seguida aprovado pela congregação. 

Pauta 3. Homologação do Planejamento dos quadrimestres 2021; acerca dos planejamentos do 

quadrimestre, a decana solicitou urgência no envio das relações de professores, em vista de estar 

próximo o término do prazo (30/04), solicitou também que os doentes que já houvesse enviado 

lançassem esses dados no sistema. Ressaltou a importância/necessidade de organizar o quanto 

antes a carga horária docente tendo como intuito:  colaborar com os outros decanatos, garantir 

o próximo quadrimestre de forma online caso o MEC obrigue o retorno das aulas presenciais, 

sendo que nesse caso em particular o Sindicato docente iria convocar greve. O que ocorrer. 

Foram tratados detalhes da mudança para o novo campus do CJA, a qual está prevista para o 

mês de agosto do ano corrente, e mais uma vez enfatizado a questão de soluções de acesso ao 

local para os alunos, sendo essa uma questão ainda em aberto. A decana solicitou aos presentes 

e leitura dos documentos enviados por e-mail pertinentes à reunião da Câmara de Graduação 

que ocorrerá no dia 30/04. Sem mais, a reunião foi encerrada pela Prof.ª Ita de Oliveira, que 

agradeceu a presença de todos (as), e eu, Abinadabe Araújo da Silva, Secretário 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, vinte e oito de abril 

de dois mil e vinte e um.  
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 30/06/2021 13:11 ) 
ITA DE OLIVEIRA E SILVA 

DIRETOR

1352016

(Assinado digitalmente em 05/07/2021 21:25 ) 
MARISTELA MIDLEJ SILVA DE ARAUJO VELOSO 

COORDENADOR DE CURSO

1215370

(Assinado digitalmente em 12/07/2021 13:30 ) 
VINICIUS DE AMORIM SILVA 

COORDENADOR DE CURSO

1993763

(Assinado digitalmente em 30/06/2021 20:30 ) 
RAONEI ALVES CAMPOS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1082364

(Assinado digitalmente em 30/06/2021 16:19 ) 
ICARO ANDRADE SOUZA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1271026

(Assinado digitalmente em 26/07/2021 11:30 ) 
ABINADABE ARAUJO DA SILVA 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

3066758

(Assinado digitalmente em 07/07/2021 14:35 ) 
LUIZ FERNANDO SILVA MAGNAGO 

COORDENADOR DE CURSO

3066627

(Assinado digitalmente em 30/06/2021 12:08 ) 
CLAUDIA PUNGARTNIK 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1261557

(Assinado digitalmente em 30/06/2021 12:34 ) 
SAULO RONDINELLI XAVIER DA SILVA 

COORDENADOR DE CURSO

3073917

(Assinado digitalmente em 05/07/2021 15:18 ) 
JUVINO ALVES DOS SANTOS FILHO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1705167
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