
  

1 
 

 

 

 

 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

CAMPUS PAULO FREIRE 

 

CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS - 

CAMPUS PAULO FREIRE 
 

 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

Ata da Reunião Extraordinária da Congregação do Instituto de Humanidades, Artes 

e Ciências de Teixeira de Freitas, da Universidade Federal do Sul da Bahia - Campus 

Paulo Freire – realizada em sete de julho de dois mil e vinte.  

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e vinte, às nove horas e quatro minutos, realizou-

se a reunião ordinária da Congregação do IHAC– Instituto de Humanidades, Artes e 

Ciências, na sala virtual CPF 1 do campus Paulo Freire (CPF), Teixeira de Freitas - BA. 

Conselheiros Presentes: Profª. Lívia Santos Lima Lemos (Decana), Profª. Caroline Caputo 

(Vice-Decana), Prof. Francisco Gabriel Rego, Prof. Gessé Almeida Araujo, Prof.  Jaqson 

Alves Santos,  Prof. Leandro Gaffo, Profª. Naíssa Carvalho Rajão, Prof. Vinicius Rufino; a 

coordenadora do PIPEC: Paula Rita Bacellar Gonzaga; a representante docente:  Profª 

Danielle Barros Fortuna; os representantes discentes: Iulas de Souza Ramos e Pedro 

Henrique Soares e o convidado: André Rego. INFORMES: 1) Lívia informou que, na 

última reunião, a reitoria foi questionada sobre a proposta do fechamento do IHAC. A 

reitora encaminhará uma proposta para que seja debatida pelas instâncias da Universidade, 

além disse fará uma reunião com a secretaria acadêmica, coordenação de campus, para só a 

partir disso poder deliberar sobre o assunto. EXPEDIENTE: A minuta do manifesto de 

apoio à permanência dos IHACs foi aprovada pelos membros presentes. Lívia enviará a 

minuta para os decanos dos demais campi, a fim de que seja um documento único. PAUTA: 

Minuta de resolução que dispõe sobre a oferta de atividades e componentes curriculares por 

intermediação tecnológica, em função da suspensão das aulas e atividades presenciais em 

decorrência da pandemia do novo coronavírus (covid 19) e calendário acadêmico 

suplementar excepcional. DELIBERAÇÕES: Lívia solicitou à Caroline que fizesse um 

resumo do que ocorreu na última reunião da câmara de graduação, sobre a minuta que trata 

do retorno das aulas remotas. Caroline disse que vários pontos foram levantados em relação 

à primeira versão da proposta, como capacitação dos docentes, acesso dos estudantes às 

plataformas, entre outros. Em seguida, Lívia solicitou que os colegiados apresentassem os 

posicionamentos acerca do tema. Jaqson leu o parecer construído por ele e o colegiado da 

L.I.C.N.T. O colegiado se posiciona desvaforável à minuta analisada, fazendo inúmeras 

sugestões, conforme documento em anexo. Não houve manifestação dos demais colegiados. 

Assim sendo, Lívia sugeriu que o posicionamento da congregação fosse feita em torno do 

parecer apresentado. Todos concordaram. Dando sequência à discussão, o professor André 

Rego lembrou o curto tempo que os colegiados tiveram para discutir a minuta. Disse que o 

B.I.C e o B.I.H fizeram uma pesquisa com os alunos para identificar se eles têm acesso à 

internet. Nem todos os estudantes responderam a pesquisa, mas, de certa forma, traz um 

panorama da realidade estudantil, tendo em vista que a proposta de retorno é de aulas 

remotas.  Caroline sugeriu acréscimo no artigo 18, no que diz respeito aos horários de aula 

e também a definição das plataformas (Minuta da resolução em anexo). Pedro Henrique 

trouxe algumas informações/questões discutidas pelos estudantes e disse que, diante das 

tantas interrogações, a representação discente fará o pedido de vistas, a fim de ganhar mais 
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tempo para debater e analisar a minuta proposta. Leandro Gaffo chamou atenção para a 

dificuldade de acesso dos alunos, por vários motivos. Para ele, a resolução deve garantir 

que os alunos sejam contatados; que os alunos tenham acesso aos equipamentos necessários 

para as aulas remotas e que os alunos tenham acesso à internet.  Após algumas discussões, 

os membros deliberam da seguinte forma: 1) votaram favorável ao parecer elaborado pelo 

professor Jaqson e o colegiado, acrescentando as sugestões dadas por Caroline e Leandro 

Gaffo, com ênfase em como os estudantes terão acesso às aulas remotas; 2) A congregação 

não se opõe à volta das aulas, mas quer ter a clareza de que todos os estudantes foram 

acessados; 3) a aprovação do calendário está condicionada à questão de acesso dos alunos. 

Sem isso, o IHAC/CPF não retornará. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e quarenta 

e sete minutos, a Decana agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, e 

para constar eu, Fabiana Cajazeira Figueiredo, na condição de Secretária, lavrei a presente 

ATA, que após aprovada vai ser assinada por mim e demais membros. Teixeira de Freitas, 

sete de julho de dois mil e vinte. //////////////////////////// 

 

 

Tec. Adm. Fabiana Cajazeira Figueiredo  
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RESOLUÇÃO N. XX/2020 

 

Dispõe sobre a oferta de atividades e 
Componentes Curriculares por intermediação 
tecnológica, em função da suspensão das aulas e 
atividades presenciais em decorrência da 
pandemia do novo Coronavírus (COVID 19). 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições, 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência 
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Portaria n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, 
que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência 
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que determina medidas 
para enfrentamento de emergência em Saúde Pública de importância Internacional 
decorrente do novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Portaria n. 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, 
que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei n. 13.979/2020; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria MEC n. 544, de 16 de junho de 2020, que 
dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar 
a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC n. 343, 
de 17 de março de 2020, n. 345, de 19 de março de 2020, e n. 473, de 12 de maio de 2020. 

CONSIDERANDO o que dispõe o Parecer CNE/CP n. 05, de 28 de abril de 2020, que 
trata da reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não 
presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual em razão da pandemia 
do novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria n. 163, de 18 de março de 2020, da Reitoria da 
UFSB, que suspende, por tempo indeterminado, as atividades de ensino presenciais e 
metapresenciais, bem como o estabelece o trabalho remoto para as atividades 
administrativas, 

 

RESOLVE: 
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Art. 1º Regulamentar, em caráter excepcional e temporário, a oferta de Componentes 
Curriculares e outras atividades acadêmicas com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 
 
Parágrafo único. Componentes Curriculares de práticas e atividades como estágios 
obrigatórios, internatos e de laboratório estão inclusos no que trata o caput deste artigo, 
considerando-se o que dispõem os §§ 3º, 4º e 5º do art. 1º da Portaria MEC n. 544. de 16 de 
junho de 2020.  
 
Art. 2º Enquanto durar o estado de emergência decorrente da pandemia, as aulas e atividades 
presenciais e metapresenciais permanecerão suspensas. 
 
Art. 3º Fica instituído o Calendário Acadêmico Suplementar Excepcional para a oferta de 
Componentes Curriculares e outras atividades acadêmicas por intermediação tecnológica, 
relativo aos quadrimestres 2020.1, 2020.2 e 2020.3. 
 
§ 1º O Calendário Acadêmico Suplementar Excepcional poderá ser descontinuado, caso seja 
possível o retorno às atividades acadêmicas presenciais, com a suspensão da Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo 
novo coronavírus (COVID-19). 
 
§ 2º O período letivo 2020.1 levará em consideração as aulas ministradas até o momento da 
suspensão das atividades presenciais, prevendo um número de semanas para a conclusão dos 
Componentes Curriculares e outras atividades que já estavam em curso antes da pandemia. 
 
§ 3º No caso de Componentes Curriculares e atividades do quadrimestre regular 2020.1, em 
que o/a estudante estiver inscrito e que terão continuidade por mediação tecnológica, este 
poderá solicitar o cancelamento em prazo previsto no Calendário Acadêmico Suplementar 
Excepcional. 
 
§ 4º Componentes Curriculares ofertados em 2020.1 que tenham dado continuidade após a 
suspensão das aulas presenciais, com a anuência da totalidade dos/as estudantes, poderão ser 
validados. 
 
Art. 4º Programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu estão autorizados a desenvolver 
atividades acadêmicas por mediação tecnológica, mediante orientação da Pró-reitoria de 
Pesquisa e Pós Graduação e aprovação em seus Colegiados.. 
 
Art. 5º O/A docente deverá utilizar a Turma Virtual do Sistema Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas (SIGAA) para registro e controle acadêmico, ficando autorizada, de 
forma complementar, a utilização de outras plataformas virtuais para mediação das 
atividades. 
 



GOVERNO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA  
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 
 
Art. 6º A ementa e a carga horária dos Componentes Curriculares cadastrados no Sistema 
Integrado de Gestão de Atividades acadêmicas (SIGAA) da UFSB não poderão ser alteradas. 
 
Art. 7º O/A docente que ministrar Componentes Curriculares e atividades acadêmicas 
durante os períodos letivos suplementares excepcionais fará jus ao cômputo da carga horária 
total do Componente Curricular/atividade. 
 
Parágrafo Único Será ofertada aos/as docentes formação técnica para viabilizar a 
ministração da oferta de Componentes Curriculares por mediação tecnológica. 
 
Art. 8º É facultada aos/às estudantes a inscrição em Componentes Curriculares e atividades 
acadêmicas mediados por tecnologias durante os períodos letivos suplementares 
excepcionais de 2020.2 e 2020.3. 
 
§ 1º O processo de inscrição em Componentes Curriculares seguirá as normas vigentes sobre 
a matéria, com prazos previstos no Calendário Acadêmico Suplementar Excepcional. 
 
§ 2º Os Componentes Curriculares cursados nos períodos letivos suplementares 
excepcionais serão contabilizados para integralização dos cursos. 
 
Art. 9º Durante os períodos letivos suplementares excepcionais, não haverá caracterização 
de abandono de matrícula para aqueles/as estudantes que não se inscreverem em 
Componentes Curriculares. 
 
Parágrafo único. Será tornada sem efeito a Lista de Estudantes em Situação de Abandono 
de Matrícula no quadrimestre regular 2020.1. 
 
Art. 10. Durante a vigência do Calendário Acadêmico Suplementar Excepcional, o/a 
estudante não precisará protocolar requerimento de Suspensão Temporária de Matrícula, 
mesmo que não curse nenhum Componente Curricular. 
 
Parágrafo único. Requerimentos de Suspensão Temporária de Matrícula no quadrimestre 
regular 2020.1, já solicitados, serão desconsiderados por perda de objeto. 
 
Art. 11. Os períodos letivos suplementares excepcionais contarão como período letivo para 
os/as estudantes que se inscreverem em Componentes Curriculares. 
 
Parágrafo único. O prazo máximo para conclusão de curso para estudantes que não se 
inscreverem em Componentes Curriculares em um ou mais quadrimestres suplementares 
excepcionais será dilatado proporcionalmente ao número de quadrimestres suplementares 
não cursados. 
 
Art. 12. Cada Unidade Acadêmica deverá compor um Programa de Atividades Acadêmicas 
Suplementares Excepcionais, que deverá ser aprovado na Congregação, servindo de 
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comprovação do cumprimento das legislações vigentes durante a situação de pandemia do 
novo coronavírus (COVID-19). 
 
Parágrafo único. O Programa de Atividades Acadêmicas Suplementares Excepcionais 
deverá ser constituído pelo conjunto de ações desenvolvidas pelos/as docentes lotados/as 
na Unidade Acadêmica. 
 
Art. 13. As Unidades Acadêmicas deverão acompanhar a realização das atividades 
desenvolvidas durante o período letivo suplementar excepcional, com reuniões regulares em 
suas Congregações, como modo de garantir a qualidade e eficácia das atividades mediadas 
por tecnologias da informação e da comunicação.    
 
Art. 14. Os Planos de Ensino-Aprendizagem (PEA) dos Componentes Curriculares, 
ofertados durante o Calendário Acadêmico Suplementar Excepcional, deverão ser aprovados 
no Colegiado de Curso e enviados à Unidade Acadêmica para comporem o Programa de 
Atividades Acadêmicas Suplementares Excepcionais. 
 
§ 1º Os Planos de Ensino-Aprendizagem (PEA) do quadrimestre 2020.1. deverão ser 
adaptados para o ensino com mediação tecnológica e deverão ser apontadas as estratégias 
pedagógicas a serem usadas. 
 
§ 2º Todos os materiais virtuais utilizados, não produzidos diretamente pelo/s docente/s 
responsável/is dos Componentes Curriculares, deverão conter a respectiva fonte, com a 
indicação de autoria. 
 
Art. 15. As atividades e Componentes Curriculares mediados por tecnologias poderão valer-
se de diversas metodologias ativas de aprendizagem: 

I – Aprendizagem baseada em projetos 

II - Aprendizagem baseada em problemas; 

III – Aprendizagem baseada em equipes; 

IV – Sala de aula invertida; 

V - Estudo dirigido; 

VI – Simulações; e 

VII - outras de escolha do/a docente. 

Art. 16. As atividades e componentes curriculares mediados por tecnologias poderão fazer 
uso de diversas estratégias, dentre estas: 

I – uso de ambientes virtuais, tais como SIGAA, Moodle, Classroom.   
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II – palestras, mesas-redondas, por meio de lives e/ou videoconferências; 

III – uso das redes sociais, como Facebook, Instagram, Youtube, blog, whatsapp; 

IV - uso de chat, fórum; 

V – produção de jogos, livros digitais interativos,  

VI - curadoria de conteúdo ou vídeos; e 

VII - outras estratégias de escolha do/a docente. 

Art. 17. O registro de frequência será vinculado à participação do/a estudante em atividades, 
estando sua aprovação condicionada à realização de 75% das atividades. 

Art. 18. Considerando-se a natureza do ensino mediado por tecnologias, é aconselhável 
prever horários para atendimento a estudantes, com interação individual ou em pequeno 
grupo, para elucidações de dúvidas ou questões ligadas ao Componente Curricular. 

Art. 19. A UFSB buscará atender aos/às estudantes em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, visando subsidiar, quando possível e se fizer necessário, acesso a 
equipamentos e à internet para o acompanhamento das atividades acadêmicas mediadas por 
tecnologias. 
 
Art. 20. A UFSB buscará atender aos/às estudantes com deficiência, visando ao apoio 
pedagógico e tecnológico, por meio de sua equipe técnica e programas específicos, para 
acompanhamento das atividades acadêmicas mediadas por tecnologias.  
 
Art. 21. Será permitida, enquanto durar a pandemia, a colação de grau por videoconferência, 
mantidas as exigências legais e regulamentares quanto à integralização de curso, bem como a 
regularidade em relação ao Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE), para 
os/as estudantes de cursos de segundo ciclo. 
 
§ 1º O fluxo do processo de colação de grau, instituído pela Pró-reitoria de Gestão 
Acadêmica (PROGEAC) e constante na sua página institucional, deverá ser seguido tanto 
quanto possível, adequando-se as partes necessárias por conta da pandemia. 
 
§ 2º A Unidade Acadêmica responsável pela colação de grau deverá publicar previamente 
em sua página institucional o link para acesso à cerimônia, para preservar o seu caráter 
público, bem como disponibilizar posteriormente a gravação do evento. 
 
§ 3º Na ata da colação de grau, deverá constar que a cerimônia foi realizada por 
videoconferência.  
 
Art. 22. Casos omissos serão resolvidos pela PROGEAC. 
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Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

Itabuna, XX de XXXX de 2020. 

 

Joana Angélica Guimarães da Luz 

Reitora 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 28/08/2020

ATA Nº NUMERO/ANO/2020 - IHAC-PF (11.01.07.02) 
(Nº do Documento: 366) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 11/09/2020 16:43 ) 
PAULA RITA BACELLAR GONZAGA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1209952

(Assinado digitalmente em 02/09/2020 21:01 ) 
LEANDRO GAFFO 

COORDENADOR DE CURSO

1168579

(Assinado digitalmente em 28/08/2020 14:07 ) 
LIVIA SANTOS LIMA LEMOS 

DIRETOR

1156996

(Assinado digitalmente em 03/09/2020 18:04 ) 
VINICIUS NASCIMENTO RUFINO 

COORDENADOR DE CURSO

1233613

(Assinado digitalmente em 31/08/2020 08:35 ) 
FABIANA CAJAZEIRA FIGUEIREDO 

SECRETARIO EXECUTIVO 

2241859

(Assinado digitalmente em 28/08/2020 14:06 ) 
CAROLINE REZENDE CAPUTO 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1857771

(Assinado digitalmente em 31/08/2020 01:35 ) 
GESSE ALMEIDA ARAUJO 

COORDENADOR DE CURSO

1419156

(Assinado digitalmente em 11/09/2020 10:57 ) 
FRANCISCO GABRIEL DE ALMEIDA REGO 

COORDENADOR DE CURSO

3067051

(Assinado digitalmente em 31/08/2020 08:53 ) 
JAQSON ALVES SANTOS 

COORDENADOR DE CURSO

3083179

(Assinado digitalmente em 28/08/2020 15:14 ) 
DANIELLE BARROS SILVA FORTUNA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3089910

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.ufsb.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 366 2020 ATA 28/08/2020 6eb8c75e30

https://sig.ufsb.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

