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Ata nº 002/2022 – 2ª Reunião Ordinária da Congregação do IHAC/CJA 

 

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, com início às catorze horas 1 

(aproximadamente), iniciou-se a 2ª 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.ª Adriana Kazue Takako (Vice-coordenadora da 7 

LICNT), Prof.ª Cláudia Pungartnik (Vice coordenadora da LI Linguagens), Prof. Emerson 8 

Machado de Carvalho (Coordenador da LICNT), Prof.ª Ita de Oliveira e Silva (Vice-9 

coordenadora do BI Saúde), Prof. Juvino Alves dos Santos Filho (Coordenador da LI Artes), 10 

Prof.ª Maria Helena Machado Piza Figueiredo (Coordenadora da LI Linguagens), Prof. Martín 11 

Domecq (Coordenador do BI Artes), Prof. Raonei Alves Campos (Coordenador da LI 12 

Matemática e Prof. Saulo Rondinelli Xavier da Silva (Coordenador da LICHS), além do 13 

representante discente, Caíque Alves de Castro e o representante dos servidores técnicos da 14 

Universidade, Ronildo Silva Santos. Compareceram virtualmente ainda os seguintes membros 15 

da comunidade acadêmica (discentes, docentes e técnicos): Antônio Teixeira, Fábio Santos, 16 

Josué Alves, Luiz Fernando Magnago, Maria Dias, Regina Soares, Vitor Muniz e Wallace 17 

Pinheiro. Em pauta: 1. Informes; 2. Celebração do Contrato Organizativo de Ação Pública 18 

de Ensino-Saúde (COAPES) entre a UFSB e a Prefeitura Municipal de Itabuna, por meio 19 

da Secretaria Municipal de Saúde; 3. Solicitação de desligamento do Comitê Emergencial 20 

de Crise, pedido pelo docente Antônio José Costa Cardoso; 4. Aprovação do relatório de 21 

gestão do decanato do IHAC-CJA; 5. Aprovação do parecer sobre regimento interno do 22 

IHAC-CJA; 6. O que ocorrer. Boas vindas: o decano cumprimentou os presentes, iniciando 23 

a reunião. 1. Informes. Informes do Decanato do IHAC-CJA: 1- Avanços no processo de 24 

mudança para o novo bloco pedagógico (CJA-CEPLAC): O decano falou sobre uma reunião 25 

que ocorreu no bloco pedagógico há cerca de duas semanas, em que se fizeram presentes o vice-26 

Reitor e o Coordenador do CJA, além de outros responsáveis pela construção. Foi determinado 27 

que a inauguração deve ocorrer por volta de quinze de abril. Importante salientar que a 28 

inauguração não significa necessariamente que haverá o seu uso imediato, o que poderá ser 29 
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solicitado, possivelmente, a partir do final desse quadrimestre (segundo a própria Reitora). 30 

Inclusive, há possibilidade de contarmos com a presença do Presidente da República neste 31 

evento. Faltam alguns ajustes finais, desde pequenos reparos em pintura até a finalização dos 32 

trabalhos de energia, a serem promovidos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 33 

(COELBA). Todo o mobiliário do Campus em Ferradas já foi levado às novas instalações, 34 

ficando apenas o mobiliário da Biblioteca sem ter sido removida. A pavimentação ainda não foi 35 

realizada, estando precário o acesso neste momento e o transporte externo ainda deverá ser 36 

discutido. Uma resposta já tem, a Rota Transportes não entrará na CEPLAC. 2- Solicitação de 37 

reabertura de vagas do BI-Artes: O Prof. Martín esclareceu que essa solicitação foi realizada 38 

após aprovação pela Congregação. A resposta da PROGEAC veio, seguida de alguns 39 

questionamentos, aos quais se explicou que não haverá sobrecarga ou aumento da carga horária 40 

atual dos docentes, mas haverá aumento do número de estudantes no curso da LI Artes, no 41 

noturno, para que outros possam cursar o BI, a partir do ano que vem. Ademais, os docentes 42 

atuais do IHAC possuem perfil mais aderente ao BI, de modo que a LI seja reforçada em 43 

contratações e não mais o BI, neste momento. Uma outra proposta para a retomada do BI Artes, 44 

é de que trezentas horas da carga horária da Formação Geral de um quadrimestre sejam 45 

dedicadas para áreas de concentração dentro do BI, em parcerias com os demais cursos. Ex. no 46 

BI de Produção Cultural, parte dos alunos desse curso podem “fazer um trânsito” no BI Artes 47 

em uma área de Produção Cultural. Do mesmo modo seria com as áreas de Linguagens (ex. arte 48 

da palavra), Humanidades etc. promovendo sinergia entre os cursos. 3- Início do ciclo letivo 49 

2022.1: O Prof. Fernando informou que nesta data se deu início ao novo ciclo letivo, em que 50 

muitos docentes se dispuseram a atender a vários componentes, de modo que neste ano não 51 

houve tantos problemas como no quadrimestre do ano passado. Agradeceu a esses docentes e à 52 

Secretaria Acadêmica que, mais uma vez, apoiou muito o decanato. Após toda a fase de ajustes, 53 

o Prof. Fernando pretende organizar a pasta da programação anual em abas, separando por 54 

quadrimestre, de modo que facilite o seu acesso aos coordenadores. 4- Preenchimento de vagas 55 

e cargas horárias: O decano informou que já vem recebendo estes documentos, de modo que 56 

vêm sendo compilados e, em breve, deve ser levado à congregação para que sejam avaliadas as 57 

necessidades dos colegiados, a fim de analisar os perfis dos docentes. Já foram avaliadas as 58 

cargas horárias que, atualmente, estão satisfatórias. Pediu a colaboração dos coordenadores para 59 

que possam verificar as dificuldades, diante das mudanças da FG, para que outros componentes 60 

não sejam prejudicados. Assim, conta com o apoio das coordenações dos cursos para que 61 
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explicitem eventuais dificuldades que possam ser sanadas com o auxílio do decanato. Falou 62 

ainda sobre o uso da Nuvem, que pode ser mais utilizada, já que seu uso facilitaria o acesso de 63 

todos(as). Acrescentou que o Google For Education, que antigamente informava que eram 64 

recursos infinitos, há agora a ideia de limitação de memória. Em vista disso, a PROTIC 65 

encaminhará um sistema que possa restringir o uso, posto que o sistema só pode ser utilizado 66 

para fins de educação. Essa limitação, inclusive, teria se dado por uso extrapolado da principal 67 

finalidade (educacional), havendo risco de suspensão de sua utilização. O Prof. Martín 68 

perguntou se a Nuvem informada se trata da mesma do e-mail institucional ou se se trata de 69 

outra, ao que o Prof. Fernando explicou que se trata de outro serviço de compartilhamento. O 70 

vice-decano também questionou o uso dos serviços da Google For Education, manifestando 71 

preocupação com a exposição desses documentos e materiais ali armazenados, de modo que a 72 

Universidade não fique refém dos serviços dessa multinacional. O decano explicou que entende 73 

que as demandas dos docentes dificilmente serão satisfeitas, até porque, no momento, a 74 

Universidade não possui recursos suficientes para adquirir um sistema de compartilhamento 75 

ideal e que, por isso, o que temos disponível é este serviço, além daqueles serviços internos 76 

menores. 5- Informe do Núcleo de Comunicação do IHAC-CJA: O Prof. Martín falou sobre 77 

esse projeto em atividade com os estudantes Caíque e Júlio, em que se divulgarão os trabalhos 78 

vinculados ao decanato. O discente Caíque explicou que a identidade visual do IHAC-CJA está 79 

em processo de construção, que vem se desenhando a fim de definir estratégias de comunicação 80 

que impactarão nos cursos. 6- Processos de matrícula 2022 (SECAD): O servidor Ronildo falou 81 

sobre a mobilidade, em que estudantes de outros campi, solicitando vagas nas turmas do CJA. 82 

Sobre os estágios, mesmo que sejam solicitadas matrículas para o CJA, não serão deferidas por 83 

orientação da DEA, no sentido de que não se pode realizar matrícula em estágios em campus 84 

diverso de onde o discente está matriculado. 7- Laboratórios do bloco pedagógico (CJA-85 

CEPLAC): o Prof. Fernando explicou que no final do ano passado havia um recurso para 86 

equipar os laboratórios com armários. O recurso era suficiente para organizar apenas um 87 

laboratório e, após conversas internas, foi avaliada a necessidade e possibilidade de qual 88 

laboratório deveria ser contemplado inicialmente. Paralelo a isso, foi conversado com o vice-89 

Reitor sobre a possibilidade de, logo no início do ano, outro recurso vir a ser entregue para os 90 

demais laboratórios. Este recurso já foi alocado e, após a entrega do laboratório em curso, a 91 

empresa iniciará as medidas dos demais laboratórios e confeccionar os materiais para 92 

montagens. Algumas fotos foram tiradas pelo decano, as quais ele enviará no grupo de 93 
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conversas da congregação. Explicou ainda que, por motivos de ordem financeira, embora as 94 

salas tenham uma proposta de estrutura flexível, os “cabiamentos” dos fios serão montados, 95 

inicialmente, nos moldes da planta, sendo que, posteriormente, com o recebimento dos recursos, 96 

poderão ser adotadas as formas e disposições flexíveis, como prometido. Por fim, vê com 97 

rapidez a montagem dos móveis, pois deve ter durado cerca de um mês entre a entrega e a 98 

montagem (estima que ao final do primeiro quadrimestre a maioria dos laboratórios estejam 99 

equipados). Informes dos Colegiados de Curso e representações: - BI Saúde – Sem informes. 100 

BI Artes – Sem informes. LI Artes – Sem informes. LI – Linguagens – A Prof.ª Cláudia falou 101 

sobre uma ideia de colegas de outras universidades, para que fosse feito um documento de 102 

memórias dos diversos trabalhos realizados durante a pandemia. Dentro dessas interações, a 103 

vice-coordenadora da LI Linguagens propõe que seja feito também uma atividade na 104 

Universidade, para ocorrer em data única, a ser transmitida pelo YouTube, contando com a 105 

participação de todos(as). Além desse evento, informou também a respeito do I Colóquio de 106 

Língua Digital (I COLID), onde será discutido o ensino de língua, além do educação híbrida, 107 

ubíqua e digital, na UFSB e na educação de modo geral, a ser realizado somente no dia vinte e 108 

quatro deste mês de abril. O Prof. Martín parabenizou a iniciativa da docente Cláudia e 109 

aproveitou para sugerir a volta dos seminários, algo comum na história do IHAC, quem sabe 110 

em mais de um momento durante este ano. O decano concordou com essa proposta do docente 111 

Martín, pois vê essa troca de experiências importante entre os colegiados. LICNT – O Prof. 112 

Luiz Fernando veio trazer a todos(as) sua saída do Colegiado, enquanto coordenador, 113 

apresentando o docente Emerson e a Prof.ª Adriana. O Prof. Emerson se apresentou, 114 

informando que é licenciado e que está retomando o seu trabalho na sua origem, pedindo a 115 

contribuição dos docentes e finalizou agradecendo a todos(as) pela oportunidade desse novo 116 

desafio. A Prof.ª Adriana também se apresentou e pediu o apoio de todos(as) agradecendo desde 117 

já. LICHS – sem informes. LICMT – Sem informes. PPGER: sem representação. 118 

Representação docente – Sem informes. Representação discente – Sem informes. 119 

Representação TAE – Sem informes. O Prof. Raonei pediu para falar sobre uma discussão 120 

sobre a modificação dos cursos da UFSB, de modo que os cursos passem de quadrimestrais 121 

para semestrais. Comunicou que os dirigentes dos Centros de Formação já se reuniram duas 122 

vezes. Na última reunião com reitoria, onde esteve representando o CFTCI, foram discutidas as 123 

melhorias e dificuldades dessas mudanças. Pretendem aplicar a mudança já no ano que vem. 124 

Houve uma informação pela PROTIC que afirmou que há probabilidade de a universidade ficar 125 
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fora do ar por até sessenta dias, com as modificações no SIGAA, diante das necessidades de 126 

modificações. Foi discutida ainda a situação dos estudantes que, estando no final do curso (a 127 

partir de oitenta por cento do curso cumpridos), poderão optar pela permanência da 128 

quadrimestralidade. Finalizou dizendo que, possivelmente, com a volta das atividades 129 

acadêmicas seja realizada uma consulta pública. 2. Celebração do Contrato Organizativo de 130 

Ação Pública de Ensino-Saúde (COAPES) entre a UFSB e a Prefeitura Municipal de 131 

Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. A vice-coordenadora do BI Saúde, 132 

Prof.ª Ita, falou sobre o termo de cooperação entre as universidades e as secretarias municipais 133 

de saúde. Alertou que o primeiro COAPES do país foi firmado pela UFSB. Já há um termo 134 

entre a UFSB e as secretarias municipais de saúde de Porto Seguro e Teixeira de Freitas. Deixou 135 

claro que este documento não se restringe às universidades que mantêm cursos da área de saúde 136 

exclusivamente para os estágios, mas para quaisquer contribuições que as instituições de ensino 137 

venham oferecer junto às secretarias de saúde municipais. Em resumo, vai funcionar como já 138 

ocorre com as secretarias municipais de educação. O decano informou que está em total acordo 139 

com a assinatura do contrato, pois entende a relevância dessa parceria entre a universidade e o 140 

poder público municipal. 3. Solicitação de desligamento do Comitê Emergencial de Crise, 141 

pedido pelo docente Antônio José Costa Cardoso. A Prof.ª Ita falou do desejo do docente 142 

Antônio, que solicitou seu desligamento do referido comitê, dadas as diversas atividades que 143 

têm desempenhado. Explicou que, possivelmente, este comitê seja extinto, porém, enquanto 144 

estiver em atividade, outros docentes, até mesmo fora do IHAC, devem ser acionados para 145 

participação nele por se tratar de um órgão institucional. O Prof. Fernando explicou que pedirá 146 

para o Prof. Antônio formalizar este pedido. 4. Aprovação do relatório de gestão do decanato 147 

do IHAC-CJA. O Prof. Fernando explicou que este documento é de domínio público, que 148 

sugeriram que sua linguagem fosse menos técnica, inclusive, para a compreensão de todos(as) 149 

e que contasse com uma base de dados. Explanou o relatório, explicando a forma como foram 150 

dispostas a estruturação do documento, o qual está publicado na página do IHAC-CJA (aba 151 

documentos – Normas, Diretrizes e Resoluções). Esclareceu que os dados institucionais, como 152 

número de evasões foram coletados de documentos da universidade (PROGEAC), tendo sido 153 

apenas transcritos neste documento. Por fim, o decano pediu que os membros da congregação 154 

votassem a respeito do documento ora apresentado (pela sua aprovação ou não): todos(as) 155 

aprovaram o documento, sem objeções. 5. Aprovação do parecer sobre regimento interno 156 

do IHAC-CJA. A Prof.ª Cláudia elaborou o relatório sobre o regimento interno do IHAC-CJA, 157 
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o qual foi lido perante toda a congregação pelo decano Fernando. A manifestação foi pela sua 158 

aprovação, sugerindo algumas inclusões, primando pela transparência e acessibilidade das 159 

informações: 1) inclusão de um capítulo sobre as sessões ordinárias e extraordinárias; 2) se 160 

serão secretas, ordinárias ou públicas; 3) os intervalos entre as sessões; 4) quanto ao período de 161 

antecedência do seu anúncio; 5) quem poderá solicitá-las (as sessões); 6) qual o quórum mínimo; 162 

e 7) qual o período de recesso dos trabalhos da congregação. Que este capítulo poderá citar o 163 

regimento geral e especificar o que for pertinente. Após, o decano abriu a palavra para os 164 

presentes, que participaram da elaboração do regimento interno. O Prof. Martín agradeceu ao 165 

trabalho da docente relatora. Disse que fará os encaminhamentos sem grandes dificuldades. 166 

Diante disso, o decano pediu que os membros da congregação se manifestassem pela aprovação 167 

do regimento, já contemplando as considerações do parecer explanado. O regimento foi 168 

aprovado sem objeções. Houve um questionamento do Prof. Fernando sobre encaminhar ao 169 

Conselho Universitário (CONSUNI), o qual o Prof. Juvino explicou que há sim a proposição 170 

das unidades acadêmicas junto a este conselho. Por fim, o decano do IHAC-CJA informou que 171 

procederá ao seu encaminhamento junto ao Conselho. 6. O que ocorrer: A Prof.ª Maria Helena 172 

Piza informou que participou de um evento sobre o dia da mulher no presídio feminino de 173 

Itabuna, inclusive, como representante do IHAC-CJA. Explicou que havia cerca de trinta 174 

mulheres, em regimes fechado e semiaberto. Alertou que o major Adriano falou que o conjunto 175 

penal está aberto para qualquer tipo de parceria com a UFSB. Inclusive, que o local conta com 176 

algumas salas disponíveis, para estágio, extensão, desde que compatíveis com a remição da 177 

pena para os apenados. A única impossibilidade de trabalho é no noturno, devendo ser 178 

realizadas as atividades durante o dia, para melhor segurança de todos(as) os(as) envolvidos(as). 179 

Conheceu o espaço para a confecção de roupas, máscaras contra a covid etc. Por fim, o major 180 

se disponibilizou a vir na universidade conversar sobre futuros projetos no presídio. Por fim, 181 

não havendo mais nada a acrescentar, a reunião se encerrou com o Prof. Martín agradecendo a 182 

presença de todos (as), e eu, Milaine Santos Farias, Secretária Executiva da Secretaria 183 

Executiva da Coordenação do CJA, lavrei a presente ata que, depois de lida e estando em 184 

conformidade, deverá ser aprovada e por todos (as) assinada. Itabuna, vinte e um de março de 185 

dois mil e vinte e dois. 186 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 26/04/2022 10:05 ) 
MARIA HELENA MACHADO PIZA FIGUEIREDO 

COORDENADOR DE CURSO

1630950

(Assinado digitalmente em 20/04/2022 08:56 ) 
ITA DE OLIVEIRA E SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1352016

(Assinado digitalmente em 18/04/2022 15:48 ) 
MARTIN DOMECQ 

COORDENADOR DE CURSO

2249431

(Assinado digitalmente em 19/04/2022 10:53 ) 
FERNANDO MAURO PEREIRA SOARES 

DIRETOR

1622381

(Assinado digitalmente em 18/04/2022 14:29 ) 
MILAINE SANTOS FARIAS 

SECRETARIO EXECUTIVO 

2412809

(Assinado digitalmente em 18/04/2022 17:05 ) 
RAONEI ALVES CAMPOS 

COORDENADOR DE CURSO

1082364

(Assinado digitalmente em 19/04/2022 13:34 ) 
SAULO RONDINELLI XAVIER DA SILVA 

COORDENADOR DE CURSO

3073917

(Assinado digitalmente em 18/04/2022 21:35 ) 
JUVINO ALVES DOS SANTOS FILHO 

COORDENADOR DE CURSO

1705167
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