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Ata da Reunião Ordinária 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 vinte e oito de julho de dois mil e vinte.  

Aos vinte e oito 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 

Rezende Caputo (Vice-Decana), Prof. Francesco Lanciotti Junior (substituto), Prof. 

Francisco Gabriel Rego, Prof. Gessé Almeida Araujo, Prof. Leandro Gaffo, Prof. Vinicius 

Nascimento Rufino; a coordenadora do PIPEC: Paula Rita Bacellar Gonzaga; a 

representante docente: Danielle Barros Fortuna e os representantes discentes: Iulas de Souza 

Ramos e Pedro Henrique Soares. EXPEDIENTE: Tendo em vista que as atas das reuniões 

anteriores não foram enviadas em tempo hábil para a leitura, os membros presentes votaram 

para que a aprovação ocorra na próxima reunião. Informes: 1) Caroline informou que a 

seleção do PIBID e da Residência Pedagógica - RP foi realizada na semana passada e os 

alunos de Linguagens participaram da seleção da RP também. 2) Francesco informou que 

em virtude da redistribuição da oferta de bolsas da RP, os estudantes da LICNT puderam 

participar também. Com isso, todos os que tinham condições, concorreram e foram 

contemplados com a bolsa. 3) Lívia informou que os servidores, Israel Ribeiro e Bruna 

Nico, solicitaram o desligamento da coordenação da rede de laboratórios, em virtude da 

acumulação de funções. A comissão gestora está avaliando e conversando com os 

professores para organizar a nova coordenação. 4) Lívia informou que o processo de 

remoção da professora Ivana Gamerman foi efetivado e a contrapartida é a nomeação da 

professora Luana Manzione Ribeiro, já realizada pela reitoria. Como o cargo dela é de 20h, 

o decanato do IHAC está tentando alinhar com o decanato do CFDT, para solicitar o 

aumento de carga horária do professor Paulo de Tarso, que tem muito a contribuir com a 

Instituição. 5) Vinicius informou que o edital da representação docente na 

congregação/IHAC, aprovado na última reunião, foi aberto, mas não houve candidatos. 

Assim, a comissão resolveu aguardar um pouco para pensar nos próximos passos. 6) 

Leandro Gaffo informou que na próxima sexta-feira será lançado o “site colaborativo” e 

todos estão convidados a fazer parte, hospedando uma página no site. 7) Lívia informou que 

o contrato da professora Lilian finalizou e a decana agradeceu pelo ótimo desempenho da 

docente frente às atividades. PAUTA: 1) Aprovação ad referendum dos relatórios de ações 

de extensão (anexo 1); 2) Aprovação ad referendum das Ações de extensão (anexo 2); 3) 

Aprovação ad referendum dos projetos de pesquisa (Participação ao Edital 05/2020 PIPCI-

CNPq-UFSB.) (anexo 3); 4) Posicionamento da Congregação do IHAC sobre o pedido de 

remoção da Profª Márcia Roner para o CFDT (Foi solicitado parecer dos dois decanatos); 

5) Apresentação e aprovação da oferta de Componentes Curriculares da Formação geral 

para 2020.2 conforme deliberação da DEA; 6) Sugestão sobre a Mesa Redonda do IHAC 
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no 1º Seminário em Rede da UFSB no dia 12 de agosto de 2020; 7) Parecer da Congregação 

sobre a proposta de PDI da UFSB DELIBERAÇÕES: 1).  O ad referendum dos relatórios 

de ações de extensão foi aprovado por unanimidade. 2) As ações de extensão, aprovadas ad 

referendum, foram homologadas por todos os presentes. 3)  O ad referendum dos projetos 

de pesquisa foi homologado por unanimidade.  4) Lívia apresentou as justificativas da 

professora Marcia Roner para retornar ao CPF. Como tem sido uma exigência da reitoria, o 

tema entrou como ponto de pauta, a fim de que a Congregação dê um parecer. Lívia disse 

que o parecer do Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial – CFDT é para que 

a professora seja removida ao Campus sem contrapartida. A congregação/IHAC votou 

favorável à remoção de Marcia Roner ao CPF e que a remoção se dê sem contrapartida. 5) 

Caroline informou que a Diretoria de Ensino Aprendizagem – DEA realizou uma reunião 

com decanos e vice-decanos dos IHACs, para definir os CCs que serão ofertados, de forma 

remota, para 2020.2. A DEA solicitou que os órgãos acadêmicos definissem os CCs, tendo 

em vista que não será possível ofertar todos. Caroline se reuniu com os decanos do CFDT 

e CFS e chegaram à definição da oferta de CCs (em anexo), seguindo a nova creditação 

estabelecida para a Formação Geral. Leandro Gaffo sugeriu que seja solicitado um aluno 

tutor para dá suporte nas aulas remotas. Caroline apresentou o quadro com a quantidade de 

CC que pode ser ofertado pelo IHAC. Ela lembrou que o docente pode definir a quantidade 

de alunos no CC. Os membros presentes aprovaram o quadro de ofertas construído pelos 

decanatos.  6) Sobre a sugestão da Mesa Redonda do IHAC no 1º Seminário  em Rede da 

UFSB, Caroline pediu sugestões dos membros para a composição da Mesa (membros 

interno e externo), que o IHAC estará responsável no seminário, e a definição do tema. A 

composição de membro interno será: Leandro Gaffo (representante docente); Pedro 

Henrique (representante discente). Alguns temas foram levantados e a congregação optou 

pelo seguinte: “O novo normal? Educação e políticas públicas em tempos de pandemia e 

virtualidades”. Caroline convidará um servidor TAE para representar a categoria, além 

disso, fará contato com os nomes sugeridos para compor a Mesa como membro externo. 7) 

Lívia disse que a versão final do parecer (em anexo)  sobre a proposta de PDI da UFSB  

levou em consideração os pareceres elaborados pelos colegiados e enviados ao decanato. 

Pedro fez alguns comentários com base no parecer e apresentou outras sugestões: como a 

potencialização da inclusão digital para todos e a criação de uma fundação de amparo que 

abarque a pesquisa e a extensão, bem como a permanência estudantil. Leandro Gaffo alertou 

para a necessidade da clareza de ações dentro do documento. Para ele, muitos pontos 

apresentam fragilidades, principalmente, no que diz respeito a “quem irá fazer”, “quando 

acontecerão”, “como serão executados”. Caroline sugeriu a inclusão do PIPEC no PDI, uma 

vez que não há referência no documento desse programa. O parecer, encaminhado aos 

membros, foi aprovado com a ressalva de que a proposta de minuta do PDI deve incluir 

todos os apontamentos sugeridos por esta congregação. Nada mais havendo a tratar, às onze 

horas e trinta e um minuto, 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, vinte e oito de julho de dois mil e vinte. /////// 
 

Tec. Adm. Fabiana Cajazeira Figueiredo  

Secretária Executiva 

 

 

Demais presentes: 

 

Lívia Santos Lima Lemos 
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Francisco Gabriel Rego  

Gessé Almeida Araújo 

Leandro Gaffo 

Vinicius Nascimento Rufino 

Paula Rita Bacellar Gonzaga 

Danielle Barros Fortuna 

Iulas de Souza Ramos  
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ANEXO 1 

 

Aprovação ad referendum dos relatórios de ações de extensão:   

 

RELATÓRIO FINAL 

Tipo da Ação: EVENTO  

Título: Em tempos de pandemia: diálogos sobre direitos reprodutivos  

Nome do coordenador: PAULA RITA BACELLAR GONZAGA  

 

 

ANEXO 2 

 

Aprovação ad referendum das ações de extensão: 

 

Tipo da Ação: PROJETO  

Título: Núcleo Universitário de Estudos, Pesquisas e Intervenções em Dissidências 

Sexuais.  

Nome do coordenador: REBECA VALADAO BUSSINGER 

 

ANEXO 3 

 

Aprovação ad referendum dos projetos de pesquisa (Participação ao Edital 05/2020 

PIPCI-CNPq-UFSB.):  

 

Título: Gêneros, letramentos e mídias digitais na formação crítica inicial e continuada de 

professores de linguagem  

Coordenador: Prof. Eliseu Alves   

 

Título: Dizeres da ressocialização   

Coordenador: Prof. Rodrigo Fonseca  

 

Título: Sofrências compartilhadas: Pablo, arrocha e novas formas da relação produção-

consumo na música nordestina – e baiana, em especial 

Coordenador: Prof. André Domingues 

 

Título: Mensuração da qualidade de vida de idosos na atenção primária em saúde 

Coordenador: Prof. Marcus Vinicius Campos 
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ANEXO 4 

 

OFERTA DE COMPONENTES DA FG EM 2020.2 
 

I- Artes e Humanidades na Formação Cidadã (120 
horas/08 créditos): 

• Campo das Artes: saberes e práticas (60h)  

• Campos das Humanidades (60h) 

• Campos da Educação (60h) 

• Universidade e Sociedade (60h) 

• Universidade e Desenvolvimento Regional (60h) 

• Universidade e Contexto Planetário (60h) 
 

II- Ciências na Formação Cidadã (60 horas/04 créditos): 

• Campos das Ciências (60h) 

• Campos da Saúde (60h) 
 

III- Matemática e Computação (90 horas/06 créditos): 

• Perspectivas Matemáticas e Computacionais (60h) 

• IRC (30h) 
 

IV- Produções Textuais Acadêmicas (90 horas/06 créditos): 

• Oficina de Textos Acadêmicos e Técnicos (60) 

• Leitura, Escrita e Sociedade (30h) 
 

V- Línguas Estrangeiras (60 horas/04 créditos): 

• Oficina de texto em Língua Inglesa (60) 
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ANEXO 5 

 

 

PARECER ( Processo n 23746.002843/2020-95) 

Instituto de Humanidades Artes e Ciências- IHAC- Campus Paulo Freire 

 

Assunto: 

PDI - PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2020-2024 

 

Relatoria:  

Instituto de Humanidades Artes e Ciências-CPF 

 

I) Apresentação e análise 

 

Este parecer apresenta uma análise da proposta de PDI para o quadriênio 2020-2024, 

apresentado pela reitoria da UFSB, constante do proc. n.23746.002843/2020-95. Trata-

se do primeiro PDI elaborado na UFSB, documento que deve ser elaborado a cada período 

de anos (tipicamente quarto). O processo de criação do PDI da UFSB iniciou-se em agosto 

de 2016 (etapa de organização) com a instituição da Comissão Institucional do PDI, por 

meio da Portaria n. 477/2016. O documento está organizado na forma de capítulos (16, 

ao todo, mais a seção de referências).   

 

Algumas informações sobre as coordenações de curso precisam ser atualizadas, tais como: 

Coordenador do Bacharelado Interdisciplinar em Artes 

Prof. Ms. Francisco Gabriel de Almeida Rêgo (Titulação está como Doutor) 

Coordenador do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências 

Prof. Dr.  Marco Antônio Amaral (Substituir o Coordenador e colocar o curso no CFDT, 

que é onde o BIC está lotado atualmente) 

Coordenador do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades 

Prof. Dr. André de Almeida Rego (Colocar como curso do CFDT, que é onde o BIH está 

lotado atualmente) 

Coordenadora do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde 

Prof.ª Dr.ª Ana Paula Pessoa de Oliveira (Colocar como curso do CFCS, que é onde o 

BIS está lotado atualmente) 

Coordenador da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e Suas 

Tecnologias 

Prof.ª Dr.ª Jaqson Alves Santos (O correto é Prof.  e ele não é Dr.) 

Coordenador da Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens 

Prof. Dr. Eliseu Alves da Silva (Substituir o coordenador) 

Coordenador da Licenciatura Interdisciplinar em Matemática e 

Computação e suas Tecnologias 

Prof. Ms. Vinícius Nascimento Rufino (Titulação está como Doutor) 

 

Aqui são colocadas algumas considerações acerca do PDI, obtidas a partir dos posicionamentos dos 

colegiados de cursos do IHAC e reunião da comissão gestora do CPF. 
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CAPÍTULO 4: PERFIL INSTITUCIONAL 

Verficar ordem das seções- No PDI não consta a seção 4.2. 

 

CAPITULO 5: REALIZAÇÕES ATÉ 2019 

Na seção 5.6 Histórico do corpo discente, consta o seguinte texto: 

“Consideradas as áreas do CNPq, observa-se maior número de 

atividades desenvolvidas, respectivamente: Linguística, Letras e 

Artes (20%), Ciências Humanas (18%), Ciências da Saúde (14%) 

e Ciências Sociais Aplicadas (11%).” 

 

O parágrafo acima mencionado não tem conexão com as tabelas seguintes, dando a 

impressão que o texto está desconexo.  

Depois disso mostra várias tabelas de número de discentes ingressantes, que cancelaram 

e assim por diante. Verificar se o texto é esse mesmo. 

Ainda nessa seção consta na tabela 4 o ingresso de 1155 estudantes na UFSB em 2019 e 

na tabela 5 a quantidade de 1505 que cancelaram matrícula no mesmo ano.  

Caberia aqui alguma breve explicação sobre a ascensão de cancelamento de matrículas 

ao longo dos anos, principalmente se este dado de 1505 estiver correto. Já sobre esse 

aspecto, faz-se necessário uma política institucional de combate à evasão na UFSB. 

 

CAPITULO 6: PPI - PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 

Inserção regional e princípios filosóficos e técnico-metodológicos. Precisa resolver a 

viabilidade do trabalho docente na parte dos cursos de férias e das atividades intensas nos 

CIEIs longe das Sedes; 

A proposta está vaga nas ações para dar organicidade, para parear o aprendizado 

estudantil, inclusive no uso intenso da metapresencialidade.  

A previsão de implantação de Instituto de Línguas parece bom, mas exige discussão 

específica, dado o volume de recursos necessário (falta professor).  

O protagonismo docente na definição de novos cursos é arriscado pela expressa 

divergência com desejos de discentes e da comunidade, exigindo estratégia e 

investimento em propaganda não previstos.  

 

Organização Didático-pedagógica da Instituição. Proposta está vaga na inovação da 

monitoria e do estágio  

 

Programa de reestruturação e consolidação dos cursos de primeiro e segundo ciclos:  As ações para 

fortalecer o programa de formação inicial de professores são boas mas pouco propositivas por listar ações 

semelhantes nas licenciaturas sem distingui-las. Fala em fortalecer PIBID e Residência Pedagógica, mas 

não menciona metas e nem recursos. Falta a criação de um plano institucional de Residência Pedagógica 

que já era previsto no Plano Orientador. 

 

As ações para reformulação dos PPCs, integração e flexibilidade são muito boas no 

apoio aos colegiados e no direcionamento integrativo, mas vagas nos parâmetros de 

avaliação da interdisciplinaridade.  As ações para organizar as instâncias de avaliação 

interna são boas, mas pouco propositivas, pois não indicam parâmetros e 
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metodologias, apenas o trabalho comum. Também mencionam pesquisa sobre 

abandono e ações para evitar, sem especificação. 

 

Programa de qualificação das atividades práticas e de estágio: Ações para organizar os 

estágios obrigatórios e não obrigatórios: Boas na implantação de EAC E EAA, mas 

legalmente arriscadas na inovação do estágio, quando propõem a “investigação de 

formas contemporâneas de inserção no mundo do trabalho buscando renovar os campos 

de estágio e exercício profissional”. 

 

Programa Educação em rede: As ações para ampliar e assessorar a expansão, manutenção 

e avaliação da Rede CUNI e de outros programas e projetos de interação da universidade 

com a Educação Básica são boas, mas pouco propositivas, pois são basicamente a 

manutenção do sistema atual vista com mais atenção.  

As ações para assessorar os processos de manutenção e avaliação dos Complexos 

Integrados de Educação - CIEs e de outros programas e projetos de integração da 

universidade com a Educação Básica são boas, mas pouco propositivas. Ações 

integrativas se mostraram pouco viáveis em CIEIs longe das sedes e isso não é tratado. 

A proposta é integrar os CIEs que se situam acima de 40 km da sede a outros CIEs 

com iguais situações e a uma agenda que se vincule especificamente a PROGEAC e 

aos NTEs. 

 

Políticas de Pesquisa: Muito boas nas prioridades (educação básica, sustentabilidade 

ambiental e social, desenvolvimento e cultura regional – algo já sedimentado), mas 

ruins no desenho de um programa só por unidade e na forma de distribuição de 

recursos, considerando ao lado da avaliação da CAPES e do percentual de conclusões 

no prazo, os números absolutos de docentes (sobretudo) e discentes (favorecendo os 

maiores campi e ensejando o inchaço), e na existência de doutorado. 

 

Como sugestão poderia ser criado uma política institucional para programas que 

tenham caráter de extensão, ensino e pesquisa integrados, dando assim seguimento e 

corpo a proposta inicial dos PIPECs, anteriormente previsto no Plano Orientador.  

 

 

CAPÍTULO 7: CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS 

 

■ a previsão para o incremento no número de cursos até 2024 é inferior ao que previa 

o PO para 2020; 

■ é mencionado que a ampliação de cursos de segundo ciclo requer a reestruturação 

na oferta de cursos de primeiro ciclo; 

■ no capítulo não é apresentada sugestão de fonte de recursos (financeiros, de 

pessoal ou infraestrutura) ou estratégias para a obtenção destes, a fim de se concretizar o 

planejado; 

■ o capítulo traz duas seções identificadas pelo mesmo título. 
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No que se refere as metas de expansão da Redes CUNI estão previstas a oferta de 700 

vagas (Tabela 15) até 2024. Tal expansão se dará segundo três pontos i) atenção à eficácia 

tecnológica, com instalação de equipamentos mais adequados e os devidos testes de 

avaliações/correções; ii) capacitação de docentes para uso das tecnologias da 

informação e comunicação, com o fomento de modelo híbrido de ensino; iii) divulgação 

do modelo da Rede CUNI da UFSB, com ênfase no acesso à educação das comunidades 

em que estão instalados. Tal exposição não explica se o aumento da oferta implicará 

também na abertura de novos CUNIs e como isso se daria em termos de espaço físico (de 

sala de aula, número de salas, tecnologias) e recursos humanos. Também não se levou em 

consideração os desafios já vivenciados em relação ao uso de tecnologias e a baixa adesão 

e despreparo dos professores a aula meta-presenciais.  

Outro ponto refere-se a vinculação dos discentes provenientes dos CUNIs a universidade. 

Como garantir a inserção dos mesmos em atividades de pesquisas, extensão e ou demais 

atividades ofertadas, geralmente na sede? Sugere-se a criação de metas para o 

desenvolvimento de pesquisa e extensão que incluam a participação de estudantes do 

CUNIs. Importante destacar que tal aspecto já está previsto na Minuta de Extensão e, 

portanto, deveria ser contemplado também neste planejamento. 

 

 

CAPITULO 8: PERFIL DO CORPO DOCENTE 

É apresentado na Tabela 19, mas abaixo são apresentados quadros. É preciso atualizar as 

tabelas na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Por exemplo: No CPF possuímos 96 

efetivos (CFDT+ CFS+ IHAC). Não está estabelecido origem de recursos para o 

incremento sugerido. 

 

CAPITULO 9: PERFIL DO CORPO TÉCNICO 

É preciso atualizar os números. O CPF, por exemplo, possui 44 técnicos administrativos 

e não 41, como mencionado no texto. Não está estabelecido origem de recursos para o 

incremento sugerido. 

 

CAPITULO 10: POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS/ÀS DISCENTES 

Em seção específica, reforça-se a necessidade do desenvolvimento de ações para o acompanhamento do 

egresso. É importante que os setores que tratam do acompanhamento de egressos (existentes na 

Universidade para este fim) proponham estratégias de vinculação dos mesmos a universidade e um 

acompanhamento de sua trajetória profissional quando da integralização de seus cursos. O objetivo seria 

também garantir a inclusão desses no segundo e/ou terceiro ciclos visando a qualificação profissional dos 

mesmos e a valorização destes cursos. Tal estratégia pode, inclusive, facilitar futuros estudos e processos 

avaliativos em relação aos egressos. 

 

CAPITULO 12:  INFRAESTRUTURA 

Detalha um plano de adequação da infraestrutura a partir da adequação dos espaços provisórios e das 

obras já iniciadas ou ainda em fase de planejamento. Tal adequação é apresentada de forma resumida 

em quadros para este fim. O capítulo não trata especificamente da origem ou fontes de recursos para a 

implementação das ações propostas. 

De modo mais geral, algumas revisões precisam ser feitas, como, por exemplo, no que se 

refere a descrição do espaço físico dos CUNIs no Campo Paulo Freire. A descrição no 
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texto apresenta que o CUNI de Itamaraju (CPF) possui três salas disponíveis, o Colégio 

Rui Barbosa (CPF) possui quatro e de Posto da Mata (CPF) não possui salas. Contudo, 

de fato, a UFSB pode contar com apenas uma sala no CUNI de Itamaraju e duas salas no 

CUNI Rui Barbosa, sendo as demais usadas pelas escolas. Já o CUNI de Posto da Mata 

conta com duas salas para a UFSB.  Faz necessário, fazer uma revisão do número de salas 

que de fato estão sendo utilizadas pela UFSB nos CUNIs de todos os campi para que a 

descrição esteja de acordo com a realidade. 

Um ponto que merece destaque é a desigualdade entre os Campi: O campus Paulo Freire 

está claramente prejudicado em relação às obras em planejamento, além disso está 

previsto apenas a construção de uma nova biblioteca para o quatriênio em questão (2020-

2024). As Unidades Universitárias do campus em Teixeira de Freitas estão prevendo a 

expansão dos seus cursos de graduação, que já estão com PPC tramitando nas instâncias 

competentes para aprovação. Adicionado a isso, tivemos a aprovação de dois cursos de 

pós-graduação stricto sensu, sendo que boa parte das pesquisas previstas nos projetos dos 

cursos necessitam de infraestrutura laboratorial. A ausência de previsão de melhoria na 

infraestrutura comprometerá a qualidade dos cursos (em andamento e a serem abertos) e 

limitará as chances de futura abertura de um programa de doutorado. Nesse sentido, o 

PDI precisa prever a expansão de infraestrutura e de recursos humanos para o campus 

capaz de contemplar essas necessidades.  

 

O IHAC enfatiza a necessidade de maior investimento de infraestrutura no Campus 

Paulo Freire, solicitando assim que seja previsto mais um prédio para dar apoio as 

demandas das Unidades. Além disso, precisa estar previsto um núcleo de pesquisa 

que atenda as demandas dos cursos de pós-graduação e uma maior observância na 

distribuição das vagas docentes previstas, para que o CPF não fique com grandes 

diferenças do quadro docente em relação aos outros campi. 

 

CAPITULO 15: PROCESSO DE MONITORAMENTO, CONTROLE E REVISÃO DO PDI 

Propõe criação de comitê específico para o acompanhamento, avaliação e atualização do PDI. Recomenda 

a criação e o fortalecimento dos espaços institucionais para que a comunidade participe ativamente da 

execução do PDI. 

Contudo, não está descrito de forma clara as metas e prazos para que os objetivos 

descritos ao longo do PDI sejam acompanhados e analisados. Sugere-se, neste ponto, que 

seja acrescentado um quadro contendo todas as metas estabelecidas por área, seus 

respetivos prazos. 

 

CAPITULO 16: PLANO DE GESTÃO DE RISCOS: 

Descreve  a  metodologia  pensada  para  a  execução  do Plano de Gestão de Riscos da UFSB, a ser 

implantado em etapas a partir de ações específicas. Este plano é parte da Política de Gestão de Riscos 

iniciada na UFSB a partir da portaria n. 269, de 2017. 

 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES:  

1. Ao longo da apresentação e da metodologia descritas fica clara a intenção de que 

o processo de construção do PDI se desse a partir da colaboração coletiva e da 

participação de diferentes atores sociais, contudo, não ficou evidenciado no texto quais 

os mecanismos de participação adotados para discentes e comunidade. Isso também não 
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fica claro no planejamento do processo avaliativo. A sugestão seria incluir os mecanismos 

de participação pensados para os diferentes atores sociais tanto para construção como 

para avaliação do PDI. Também seria importante indicar quais unidades acadêmicas serão 

responsáveis, de fato, pela condução de tais processos. 

2. Em relação ao diagnóstico e planejamento para os setores de Qualidade de Vida 

no Trabalho e Sustentabilidade não foram citados os diagnósticos realizados pelos Grupos 

de Trabalho criados para tal. O GT de QVT, por exemplo, realizou extensa pesquisa com 

número representativo de docentes sobre os processos de trabalho na universidade e a 

saúde do trabalhador. O mesmo pode ser questionado sobre as políticas de 

sustentabilidade. O projeto de extensão “Do lixo ao Luxo”, por exemplo, possui dados 

concretos de arrecadação de material reciclável nos dois anos de seu funcionamento 

totalizando 2.500 kg de resíduos sólidos e mais de 3.866 peças de roupas que seriam 

descartadas inadequadamente no município de Teixeira de Freitas. Os projetos de 

sustentabilidade da universidade são citados de forma vaga e sem dados quantificáveis 

que comprovem sua efetividade.  

3. Outro ponto que não foi destacado no referido PDI foi o planejamento para a 

Política de Formação Continuada e por área para Docentes e técnicos administrativos da 

UFSB. Embora a Universidade tenha o ensino híbrido e as tecnologias da informação 

como estratégias fundamentais do processo ensino-aprendizagem a formação de 

professores para a metapresencialidade, metodologias ativas, utilização das ferramentas 

do SIGAA são ainda insipientes.  

4. Embora o PDI apresentado preconize a ampliação de vagas nos cursos ofertados 

e em novos cursos, o mesmo não deixa claro como é feita a análise para se chegar a 

quantidade de vagas/alunos por curso (estudo detalhado de vagas). Durante o 

reconhecimento dos cursos, houve uma preocupação muito grande dos avaliadores do 

MEC sobre essa questão e eles deixaram bem claro que isto implicou em perda de nota 

na classificação final para alguns cursos, a exemplo da LICHS-CPF.  

5. Outro aspecto que ganhou pouco ou nenhum destaque foi o terceiro ciclo. Qual é 

de fato a proposta para Pós-graduação/Especialização/Residência para os próximos anos? 

Como qualificar o que já existe e quais as propostas de abertura de novos cursos? Deu-se 

destaque em justificar o não investimento nas Residências, mas não houve nenhuma 

menção a oferta de especialização em nível Latu senso, por exemplo. Também não foi 

apontado possíveis estudos de território para conhecer as demandas que, de fato, 

impactem na realidade local.   

6.  Das parcerias e convênios: é importante apresentar de forma mais objetiva quais 

são as parcerias e convênios já firmados até 2019. Neste aspecto, há muitos resultados 

positivos a serem relatados. Faz-se necessário também apontar os prazos de vencimento 

destas parcerias para o planejamento das renovações bem como apontar as parcerias e 

convênios que ainda precisam ser instituídas no período de 2020 a 2024. 

 

II) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em linhas gerais, o documento apresentado cumpre o que espera-se de um PDI com uma avaliação geral 

positiva, quanto aos propósitos e algumas ações. Para ser mais objetivo o item I listou apenas os itens que 

essa congregação entende que merece destaque (a partir dos pareceres enviados pelos colegiados de 

curso e reunião com a comissão gestora do campus). Conforme identificado em vários pontos do relato, 
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não consta no documento especificamente sobre eventuais fontes de recurso, financeiras ou legislativas, 

para a realização do que está proposto. O problema mais grave encontrado no documento, refere-se a 

questão da infraestrutura dos campi, com a necessidade de previsão de mais um prédio para o Campus 

Paulo Freire e um núcleo de pesquisa, que atenda melhor as futuras demandas de graduação e pós-

graduação. 

Assim, a congregação do IHAC esta de acordo com a aprovação do PDI, desde que levados em 

consideração os questionamentos apontados.   

 

Obs: Os pareceres dos colegiados estão anexados a esse parecer.  
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