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Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, com início às nove horas e oito 1 

minutos (aproximadamente), iniciou-se a 1ª Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de 2 

Humanidades, Artes e Ciências - IHAC, no Campus Jorge Amado - CJA. A reunião foi 3 

presidida pelo Prof. Fernando Mauro Pereira Soares (Decano do IHAC – CJA) e, devido à 4 

COVID-19, o encontro ocorreu metapresencialmente, tendo sido aberta ao público, por meio 5 

da sala virtual da UFSB, bem como pelo canal do IHAC-CJA no YouTube. Dentre os 6 

conselheiros, estiveram presentes: Prof. André Luiz de Araújo Oliveira (Vice coordenador da 7 

LICHS), Prof. Antônio José Costa Cardoso (Coordenador BI Saúde), Prof.ª Cláudia Pungartnik 8 

(Vice coordenadora da LI Linguagens), Prof. Icaro Andrade Souza (Vice Coordenador da LI de 9 

Matemática), Prof. Juvino Alves dos Santos Filho (Coordenador da LI Artes), Prof.ª Maristela 10 

Midlej Silva de Araújo Veloso (Coordenadora da LI Linguagens), Prof. Martín Domecq 11 

(Coordenador do BI Artes) e o Prof. Raonei Alves Campos (Coordenador da LI Matemática, 12 

além do representante discente, Caíque Alves de Castro e o representante dos servidores 13 

técnicos da Universidade, Ronildo Silva Santos. Compareceram virtualmente ainda os 14 

seguintes membros da comunidade acadêmica (discentes, docentes e técnicos): Alessandra 15 

Mello, Aline Santos, Ana Sueli, Danilo Ornelas, Diana Santos, Fabiana Costa, Joel Felipe, 16 

Juliana Neri, Josué Alves, Márcia dos Santos, Maria Helena Piza, Marileida Alcântara, 17 

Maurício Couto, Patrícia dos Santos, Raquel Santos, Regina Soares, Sirlania Santos e Vitor 18 

Muniz. Em pauta: 1. Informes; 2. Aprovação de Ata da 9ª Reunião da Congregação; 3. 19 

Oferta de componentes (Processo do comitê gestor); 4. Discussão sobre minuta proposta 20 

pela PROGEAC; 5. O que ocorrer. O Prof. Fernando inaugurou a reunião dando as boas-21 

vindas a todos(as) no novo ano letivo. 1. Informes. 1. Reunião com a reitoria sobre bloco 22 

pedagógico e laboratórios (CJA-CEPLAC): durante a reunião, falou-se sobre o retorno às 23 

atividades presenciais, em consenso com o Comitê de Crise. Explicou ainda que houve um 24 

recurso no ano passado disponível para a aquisição de móveis de laboratórios, que foi destinado 25 

ao laboratório de Ciências. Nesse sentido, já foi encaminhado à Reitoria a respeito dos valores 26 

para equipar todos os laboratórios. O único laboratório que ainda vai demorar para ser 27 

finalizado será o de Artes, pois houve mudanças no planejamento de algumas coordenações, o 28 

que o tornou mais peculiar e, portanto, mais inviável finalizar de pronto. Pelo fato de os 29 
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laboratórios de Ciências serem mais comuns entre si, estes serão finalizados mais rapidamente. 30 

2. Perfil de vagas (concurso): o decano reforçou aos coordenadores que encaminhassem os 31 

perfis de vagas, conforme as necessidades dos colegiados, de modo que futuramente seja 32 

discutido em congregação de acordo com as possibilidades da universidade. No momento a 33 

universidade só possui pontos de equivalência, não possuindo qualquer código de vagas. 3. 34 

Regimento Interno – CJA: o Prof. Fernando solicitou à comissão do regimento que seja 35 

encaminhado o documento, via processo, para que seja indicado um relator para emissão de 36 

parecer e submissão em reunião da congregação. 4. Frequência e calendário do quadrimestre 37 

vigente: sobre o SIGAA, verificou-se que o calendário não vinha considerando alguns feriados, 38 

de modo que foi orientado que os docentes cancelem as aulas referentes ao período de recesso, 39 

pela DPA. O Prof. Martín questionou que “se cancelarmos as aulas do recesso, o número total 40 

de aulas do quadrimestre 2021.3 fica bem abaixo das doze aulas exigidas por quadrimestre”. 41 

Questionou: “Isso não gera um problema?”. O Prof. Fernando já fez esta pergunta, mas ainda 42 

não recebeu a resposta. 5. Participação do IHAC-CJA na jornada pedagógica em Ilhéus-BA: 43 

promovida pela Secretaria Municipal daquele município, em que docentes do CJA e discentes, 44 

como Caíque Castro, em que foram divulgados os folhetos com os cursos da universidade, 45 

ocorrendo ali uma oportunidade de muitas que virão para divulgar a instituição. O Prof. Joel 46 

falou sobre o curso que teve o parecer aprovado na congregação, que também foi aprovado em 47 

todas as instâncias, de modo que irá ao Conselho Universitário. Ocorre que o parecer do relator 48 

do docente do CSC foi controverso (votou pela aprovação, recomendando a volta para a Pró-49 

Reitoria), com argumentos bem frágeis, o que tem deixado bem preocupado com a recepção do 50 

CONSUNI. 6. Informes dos Colegiados de Curso e representações: BI em Artes: o Prof. Martín 51 

informou que foi enviada a proposta de perfil de vagas, sendo que o processo de abertura de 52 

vagas também foi retomado pela PROGEAC, esclarecendo que esta proposta não vai onerar a 53 

carga horária docente, dada a semelhança dos cursos LI e BI Artes. “Estamos propondo a oferta 54 

do BI no mesmo turno que a LI. Desta forma respondemos a uma demanda do território, 55 

preenchemos as turmas da LI com uma média razoável, garantimos um uso otimizado dos 56 

recursos públicos e geramos um fluxo maior para o segundo ciclo nesta área”.  BI em Saúde: 57 

o Prof. Antônio comentou sobre a proposta de pós-graduação lato sensu “Assistência Técnica 58 

em Habitação de Interesse Social e Direito à Cidade”, que entrará em pauta no CONSUNI 59 

amanhã. Mencionou ainda sobre a LI Saúde coletiva, sobre a qual realizou-se quatro audiências 60 

públicas com conselhos municipais de educação e de saúde, bem como com secretarias de saúde, 61 
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para tratar das prioridades no setor. Vai haver ainda uma reunião importante do grupo de 62 

trabalho de promoção da saúde, de modo que a comissão está retomando neste ano os trabalhos 63 

quanto ao curso. LI em Artes: sem informes. LI em Ciências Humanas e Sociais e suas 64 

Tecnologias: sem informes. LI em Linguagens: a coordenadora Maristela sairá para o pós-65 

doutorado, de modo que a Prof.ª Maria Helena vai assumir a coordenação e a Prof.ª Cláudia irá 66 

continuar como vice. LI em Ciências da Natureza e suas Tecnologias: sem representante 67 

presente. LI em Matemática e Computação e suas Tecnologias: sem informes. PPGER: sem 68 

representante presente. Representação docente: sem informes. Representação discente: O 69 

discente Caíque falou sobre o sentimento de insegurança por parte dos discentes. Falou ainda 70 

sobre a criação de cursos de pós-graduação, pois, na jornada pedagógica de faculdades 71 

particulares houve muita aceitação, por isso, enfatizou o curso de pós-graduação de 72 

coordenação do Prof. Gabriel. O prof. Fernando reforçou essa fala, salientando que mesmo os 73 

cursos oferecidos pelas faculdades locais, majoritariamente pagos, foram muito buscados no 74 

evento. Representação dos Servidores Técnicos em Educação: sem informes. 2. Aprovação 75 

de Ata da 9ª Reunião da Congregação: A ata foi aprovada sem objeções. 3. Oferta de 76 

componentes (Processo do comitê gestor). O Prof. Fernando explicou que houve um mal-77 

estar entre os centros de formação e o IHAC-CJA, pois este decanato apresentou a problemática 78 

de alguns docentes lotados em outras unidades estavam se recusando a dar aulas aqui. O decano 79 

crê que ainda nesta semana uma mudança seja apresentada, pois soube que houve uma conversa 80 

que contornou a situação. 4. Discussão sobre minuta proposta pela PROGEAC. O Prof. 81 

Antônio propôs “que seria importante ‘casar’ a proposta de Programação Anual com as 82 

possibilidades de oferta presencial, remoto ou híbrido, que é a pauta seguinte”. A reitoria havia 83 

proposto adequar algumas salas do campus, uma vez que o POPTECS vai permanecer remoto 84 

por um tempo. No IHAC-CJA, há cursos que necessitam urgentemente do retorno presencial, 85 

alguns serão necessários apenas em componentes específicos. Especula-se que a entrega do 86 

novo campus se dê ainda neste início do ano, porém, não se garante que haverá aulas de pronto. 87 

A proposta do Comitê de Crise foi de assegurar a gradualidade do retorno presencial, tendo em 88 

vistas a previsibilidade, o que pode ser alterado na hipótese da pandemia ficar descontrolada. 89 

Concluiu informando que deve ser avaliados os componentes que exigem prioridade nestes 90 

encontros presenciais, com elaboração de cronogramas, considerando que fica difícil planejar 91 

a presencialidade sem um horizonte realista. Todos questionaram as incertezas diante da 92 

informação institucional de que o prédio está pronto, mas não há estrutura para receber o 93 
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público. Os docentes sugeriram que fosse avaliada a possibilidade de alugar prédios no centro 94 

da cidade para retomar o presencial, ou fazer algum tipo de convênio com outra instituição que 95 

tenha espaços. O Prof. Antônio sugere que “se forme uma Comissão de Infraestrutura para 96 

verificar possibilidades de outros espaços, na direção proposta pelo prof. Joel e, assim, construir 97 

alternativas à finalização do campus novo”. O servidor técnico Danilo perguntou se “Existe 98 

planejamento da PROTIC, PROPA, Reitoria com um calendário que contemple todas essas 99 

variantes para entrega efetiva do campus? Não seria o caso de cobrar esse plano de entrega?”. 100 

O decano se comprometeu em perguntar isso hoje na reunião com a reitoria, além de cobrar um 101 

cronograma. 5. O que ocorrer: 1) Sobre o BI de Artes, um posicionamento do decano, de que 102 

há possibilidade de fazer um levantamento junto aos coordenadores e depois aos demais colegas 103 

lotados no IHAC-CJA, se é possível criar novos cursos de bacharelado dentro do IHAC-CJA 104 

(de 2º e 3º ciclo). Havendo essa resposta positiva, o prof. Fernando entende que já devem ser 105 

pensadas propostas neste sentido, provocando o IHAC-CJA. 2) O prof. Juvino trouxe, mais uma 106 

vez, a problemática da falta de critério ou definição sobre os quinquênios, em que o servidor 107 

tem o direito de sair de licença. Atualmente, alerta o decano, não há substitutos nos colegiados, 108 

o que dificulta a organização dos cursos. Por isso, deve ser discutido internamente para que o 109 

fluxo seja democrático e eficiente, sem prejuízos aos discentes, principalmente. Por fim, não 110 

havendo mais nada a acrescentar, a reunião se encerrou com o Prof. Martín agradecendo a 111 

presença de todos (as), e eu, Milaine Santos Farias, Secretária Executiva da Secretaria 112 

Executiva da Coordenação do CJA, lavrei a presente ata que, depois de lida e estando em 113 

conformidade, deverá ser aprovada e por todos (as) assinada. Itabuna, quinze de fevereiro de 114 

dois mil e vinte e dois. 115 
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