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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 nove de setembro de dois mil e vinte.  

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às nove horas e treze 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), Prof. Francesco 

Lanciotti Junior (substituto); Prof. Francisco Gabriel Rego, Prof. Gessé Almeida Araujo, 

Prof. Leandro Gaffo, a coordenadora do PIPEC: Paula Rita Bacellar Gonzaga; e o 

representante discente: Iulas de Souza Ramos. EXPEDIENTE: Leandro Gaffo solicitou a 

inclusão de um ponto de pauta, para tratar de atividades aplicadas pelos docentes fora do 

período letivo. Os membros concordaram com a inclusão. Informes: 1) Lívia fez os 

seguintes informes: encaminhou a todos o convite para a reunião com a reitoria, em outubro, 

para discutir sobre a criação do novo Centro de Formação e descontinuação dos IHACs; na 

última reunião do Consuni, foram aprovadas algumas resoluções: criação de apoio 

emergencial à covid19 para auxílio a estudantes de pós-graduação, em situação de 

vulnerabilidade; resolução que estabelece normas para auxílio financeiro a pesquisadores 

por meio de editais, em substituição a 05/2019; resolução de auditoria interna, obedecendo 

às exigências da instrução normativa da CGU, n° 03 de 06 de maio de 2020; resolução que 

dispõe sobre aproveitamento de estudos e dispensa por equivalência nos cursos de 

graduação da UFSB; resolução que trata da dupla diplomação dos estudantes de graduação 

da UFSB e a resolução que dispõe sobre o regimento interno da câmara de graduação. 

PAUTA: 1) Aprovação da Ata da reunião 12; 2) Aprovação ad referendum dos relatórios 

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

(em anexo 2); 4) Aprovação das ações de extensão (em anexo 3); 5) Proposta de utilização 

dos recursos do IHAC; 6) Solicitação de redistribuição do professor Francisco Gabriel de 

Almeida Rêgo - Redistribuição por permuta UFSB- UNIVASF; 7) Solicitação de 

redistribuição do professor Marcus Vinícius Campos - Redistribuição por permuta UFSB- 

UFRB; 8) Pedido de esclarecimento da representante discente da LICHS sobre a 

possibilidade ou não de aplicação de tarefas após o período letivo. DELIBERAÇÕES: 1) 

A ata foi aprovada sem ressalvas. 2) Os ad referendiuns dos relatórios de ações de extensão 

foram aprovados por unanimidade. 3) As ações de extensão, aprovadas ad referendum, 

foram homologadas por todos os presentes. 4) Gessé realizou o parecer da ação de extensão 

Outras Masculinidades Emergentes, proposta pelo professor Rafael Alexandre dos Prazeres, 

e apresentou à congregação. O parecer é favorável à execução do projeto. Os membros 

presentes aprovaram o parecer. Francisco Gabriel apresentou o parecer do projeto de 

extensão Núcleo de Referências Antirracistas Maria da Conceição, proposto pelo professor 

Rafael Alexandre dos Prazeres. O parecerista concluiu a relatoria favorável à aplicação do 

projeto. Os demais membros votaram pela aprovação do parecer.  5) Lívia disse que precisa 
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gastar os recursos da unidade até outubro. Como propostas de utilização, lançou as seguintes 

possibilidades: pagar um intérprete de libras para auxiliar na SNCT; compra dos materiais 

solicitados pelo colegiado de artes e demais licenciaturas; compra de pacotes de dados de 

internet, para alunos ingressantes que não receberam auxílio. Francisco e Gessé disseram 

que, caso a demanda dos pacotes de dados seja maior do que o esperado, as solicitações dos 

colegiados de Artes podem ser reduzidas, a fim de que haja garantia de um maior número 

de estudantes com acesso. Os demais membros concordaram com as colocações, pois 

entendem que essa é a prioridade da utilização dos recursos. As propostas de utilização 

foram acatadas por unanimidade. 6) Lívia disse que o pedido de redistribuição é uma 

permuta entre os professores,  Francisco Gabriel de Almeida Rêgo, ocupante do cargo de 

Professor Assistente da Carreira de Magistério Superior, Matrícula SIAPE nº 3067051, 

lotado no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências- IHAC, colegiado do Bacharelado 

Interdisciplinar em Arte – Campus CPF e Wayner Tristão Goncalves, ocupante do cargo de 

Professor Assistente da Carreira de Magistério Superior, Matrícula SIAPE nº 1719380, 

lotado(a) no Colegiado de Artes Visuais- Campus Juazeiro-BA. Gessé apresentou o parecer 

do Colegiado de Artes, elaborado pelo professor André Domingues. O documento evidencia 

a semelhança de perfil entre os dois interessados, pontuando algumas particularidades dos 

currículos. O colegiado deu parecer favorável à permuta e a congregação votou, por 

unanimidade, favorável ao parecer. 7) Lívia disse que o pedido de redistribuição é uma 

permuta entre os professores, Marcus Vinícius Campos Matraca, ocupante do cargo de 

Professor Adjunto, Matrícula SIAPE nº 2252137, lotado no Instituto de Humanidades, Artes 

e Ciências- IHAC, colegiado do Bacharelado Interdisciplinar em Arte – Campus CPF e 

Thiago Barcelos Soliva, ocupante do cargo de Professor Adjunto, Matrícula SIAPE nº 

2405053, lotado no Centro de Ciências da Saúde, em Santo Antônio de Jesus/BA. Gessé 

apresentou o parecer do colegiado de Artes, que foi favorável à permuta, mediante algumas 

condições: aprovação em algum dos colegiados de sua área de interesse e ao deslocamento, 

pelo IHAC, de outro docente em forma de triangulação para atuar conjuntamente nos cursos 

de Artes e no curso associado de Mídias Digitais, de modo que não haja prejuízos. Gessé 

disse que o colegiado levantou até algumas possibilidades de colaboradores que poderiam 

fazer parte da triangulação, caso a permuta ocorra. Seria o caso da professora Naíssa 

Carvalho e da professora Mônica Fernandes. Lívia lembrou que o professor Matraca, apesar 

de hoje ser lotado no colegiado de artes, não foi concursado para essa área.  Lívia disse 

ainda que entende a dificuldade do colegiado em perder um docente que atua no colegiado 

de artes, mas  que o decanato não pode se comprometer em fazer a triangulação mencionada 

no parecer, visto que os colaboradores citados já estão lotados de carga horária e que não 

tem docente na Unidade para atender tal solicitação. A recomendação da Congregação é 

que o professor Matraca mantenha contato com o professor Thiago e peça que ele 

complemente a carta de intenção, informando todos os CCs que pode ofertar nas Artes, 

deixando claro seu comprometimento com o curso de Artes, a fim de que não haja lacuna e 

prejuízos. Lívia acrescentou ainda que a lotação de Thiago por ser para IHAC, o mesmo irá 

atender prioritariamente as demandas dessa Unidade. Paula Rita lembrou que os currículos 

dos interessados são bem similares e, por isso mesmo, é complicado colocar condicionantes. 
A congregação votou favorável ao pedido de redistribuição, com a recomendação de que o 

professor Thiago complemente sua carta de intenção e que o decanato não se comprometa 

com a triangulação proposta no parecer. 8) Leandro Gaffo disse que foi procurado pelo 

representante discente da LICHS, o qual solicitou esclarecimentos sobre a aplicação de 

atividades após o encerramento do período letivo, tendo em vista que um docente aplicou 

uma tarefa aos alunos, no dia de ontem, ou seja, extrapolou a data de encerramento do 

quadrimestre (26/09/2020). Lívia disse que não viu nenhuma referência sobre o assunto, 

nas resoluções da UFSB. A Congregação recomendou, que o colegiado da LICHS mantenha 

contato com o docente, solicitando esclarecimentos acerca dessa demanda, de modo que 
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tudo seja esclarecido e os estudantes não sejam prejudicados. Nada mais havendo a tratar, 

às dez horas e trinta e quatro 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, vinte e nove de setembro de dois mil e vinte. 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Tec. Adm. Fabiana Cajazeira Figueiredo  

Secretária Executiva 

 

Demais presentes: 

 

Lívia Santos Lima Lemos 

 

Francesco Lanciotti Junior 

 

Francisco Gabriel Rego  

 

Gessé Almeida Araújo 

 

Leandro Gaffo 

 

Paula Rita Bacellar Gonzaga 

 

Iulas de Souza Ramos  
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ANEXO 1 

Aprovação ad referendum dos relatórios de ações de extensão:   

 

RELATÓRIO PARCIAL E FINAL 

Tipo da Ação: CURSO 

Título: Grupo de Estudos Virtuais em Teatro do Oprimido - "A Estética do Oprimido" 

Nome do coordenador: FERNANDO ANTONIO FONTENELE LEAO 

 

 RELATÓRIO FINAL 

Tipo da Ação: PROJETO 

Título: EDUCAÇÃO PARA MUDANÇAS CLIMÁTICAS NAS ESCOLAS DE 

TEIXEIRA DE FREITAS: cuidando de florestas, resíduos e água. 

Nome do coordenador: GUINEVERRE ALVAREZ 

 

RELATÓRIO PARCIAL 

Tipo da Ação: PROJETO 

Título: Seguimento Interprofissional do recém-nascido em risco residente na 

microrregião de Teixeira de Freitas-BA. 

Nome do coordenador: MARCIA MARIA DOS SANTOS DE MORAES 

 

ANEXO 2 

Aprovação ad referendum das ações de extensão: 

 

Tipo da Ação: Curso 

Título: Atualização em Supervisão Clínica em Psicologia 

Nome do coordenador: CAIO RUDA DE OLIVEIRA 

 

Tipo da Ação: Programa 

Título: Programa de Formação e Atenção em Plantão Psicológico 

Nome do coordenador: CAIO RUDA DE OLIVEIRA 

 

Tipo da Ação: Projeto 

Título: NUDES - Núcleo Universitário de Estudos, Pesquisas e Intervenções em 

Dissidências Sexuais. 

Nome do coordenador: REBECA VALADÃO BUSSINGER 

 

ANEXO 3 

Aprovação das ações de extensão: 

 

Tipo da Ação: PROJETO 
Título: OUTRAS MASCULINIDADES EMERGENTES (OME): GRUPO 

REFLEXIVO PARA HOMENS 

Nome do coordenador: RAFAEL ALEXANDRE GOMES DOS PRAZERES 

Relator: Gesse Araujo 

 

Tipo da Ação: PROJETO 

Título: Núcleo de Referências Antirracistas Maria da Conceição (NUAMC) 

Nome do coordenador: RAFAEL ALEXANDRE GOMES DOS PRAZERES 

Relator: Francisco Rego 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA – UFSB 

INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS – PAULO FREIRE 

PARECER DE PROJETO DE EXTENSÃO 
IHAC - CPF 

  
 
Nome do Projeto: Outras masculinidades emergentes (OME): grupo reflexivo para homens  
Área da Capes: Ciência Humanas 
Nome do(s)/da(s) proponente(s): Prof. Ms. Rafael Alexandre Gomes dos Prazeres 
 
Contexto 
 

O projeto de extensão intitulado “Outras masculinidades emergentes (OME): grupo reflexivo 
para homens”, parte da formação de um grupo de apoio para homens (em sentido amplo e plural: cis, 
trans, hetero, homo, bi etc.) baseado no trabalho de escuta mútua. Trata-se de uma ação coletiva cujo 
movimento pretende concorrer para o fortalecimento de ações de apoio feminista junto a um grupo de 
homens da cidade e Teixeira de Freitas e região, fazendo-os refletir acerca de seus papéis na sua 
própria emancipação a partir da autorreflexão em grupo. O projeto parte do pressuposto de que a 
emancipação feminina passa pela emancipação das posturas sociais dos homens, associada ao que 
seus autores chamam de “masculinidades tóxicas”. Nesse bojo, a escuta mútua é proposta como 
sendo um processo de possível revelação de masculinidades emergentes, cujos homens envolvidos se 
despem das armaduras que a masculinidade hegemônica lhes impõe. 
 
Desenvolvimento 
 

O projeto arregimenta dados que justificam a relevância do tema, apontando os altos índices 
de crianças sem registro paterno em sua documentação, nascidas no primeiro semestre de 2020 
(quase 7% até junho, dos mais de 1,2 milhão de nascimentos); apontando, também, o alto índice de 
violência contra a mulher na cidade de Teixeira de Freitas: foram mais de 1200 casos registrados 
apenas em 2017 (uma média de 3,2 casos por dia, fora a presumível sub-notificação). Ao mesmo 
tempo, são demonstrados números que apontam a redução da reincidência da violência contra a 
mulher quando aos agressores é garantida a participam em grupo de apoio como o proposto. Desse 
modo, o projeto está amplamente justificado.  

Por outro lado, um dos objetivos pretendidos pelas ações, além de questionar as 
masculinidades tóxicas, criar espaços de diálogo entre homens e construir novas masculinidades, é 
“ajudar na ressocialização de homens agressores”. Pela complexidade deste último objetivo, embora o 
projeto aponte uma possível parceria com profissionais da saúde, parece-me premente a necessidade 
de serem agregados junto à equipe executora, profissionais e pesquisadores da psicologia e da saúde 
coletiva, perfil não identificado entre os proponentes. Creio que a perspectiva da psicologia e da saúde 
coletiva sobre o complexo processo de “ressocialização de agressores”, pode garantir uma atenção 
fundamental, especialmente no eventual caso de desencadeamento de processos potencialmente 
causadores de sofrimentos nos membros envolvidos. 

Não obstante esta ponderação, os trabalhos estão em andamento e a sua primeira etapa se 
encerra em dezembro de 2021. Metodologicamente o grupo tem encontros a cada quinzena, 
dialogando a partir de temas pré-determinados, limitando-se a 15 homens por encontro. Durante a 
vigência das medidas de afastamento social devido ao novo coronavírus, os encontros acontecerão 
metapresencialmente. Os temas impulsionadores definidos até o fim do ano de 2020 são assim 
descritos: Setembro/2020: Quando se descobriu homem?; Setembro/2020: Modelo de relacionamento: 
ciúmes e monogamia; Outubro/2020: Machismo no trabalho; Outubro/2020: Paternidade; 
Novembro/2020: Autocuidado e saúde masculina; Novembro/2020: Assédio em espaços públicos; 
Dezembro/2020: Convívio familiar.  

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA – UFSB 

INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS – PAULO FREIRE 

Parecer 
 

Pelos motivos apresentados, sou de parecer favorável à aprovação do projeto, 
considerando, também, a pouca exigência de recursos matérias para a sua execução – custeados 
pelos proponentes -, o que torna o projeto plenamente viável. Além disso, o tema é extremamente 
relevante e pode representar uma conquista tanto para homens quanto para mulheres, especialmente 
no meio universitário (e para fora dos muros institucionais), como pretende a Universidade. Por fim, e 
sem gerar desabono ao projeto, recomenda-se atenção, apenas, a possibilidade de agregação de um 
pesquisador/profissional da psicologia ou da saúde coletivo ao grupo, pelos motivos anteriormente 
apresentados. Sem mais, deixo os meus cumprimentos aos responsáveis pela proposta. 

 
 

Teixeira de Freitas, 28 de setembro de 2020. 
 

 
 

 
________________________________________________ 

Gessé Almeida Araújo 



 

Projeto de extensão: Núcleo de Referências Antirracistas Maria da 
Conceição (NUAMC) 
Proponente: Rafael Alexandre Gomes dos Prazeres 
 

Parecer 
 
O projeto intitulado Núcleo de Referências Antirracistas Maria da 

Conceição (NUAMC) é um coletivo formado por membros da comunidade 
externa, estudantes, servidores, docentes e técnicos, cujo objetivo é o 
desenvolvimento de projetos e atividades voltadas às demandas das populações 
negras na região do extremo sul da Bahia. Nesse sentido, o projeto busca suprir 
uma lacuna importantíssima acerca da atuação da universidade, contribuindo 
para o desenvolvimento de políticas públicas, para a visibilidade das questões 
concernentes a população negra. Como temas principais, o projeto elenca assim 
as questões que perpassam os diretos humanos, a educação, a saúde, a 
moradia, o emprego e a segurança pública. 

Em um contexto social e político complexo, o projeto justifica-se também 
pela possibilidade de constituição de um espaço propicio para o encontro, para 
o debate e para a busca de novas formas de emergências comum ao povo negro 
no contexto de Teixeira de Freitas, espaço erigido pelas contradições sociais e 
culturais inerentes ao processo de constituição e imaginação do nosso país. 
Soma-se a essa conjuntura, as transformações sociais e políticas vividas no 
contexto da pandemia, desenhando um cenário pelo qual o negro, em toda as 
suas conformações e subjetividades tendem a sofrer na pele, na vida e na 
espiritualidade os embates mais duros diante do recrudescimento político em 
que vivemos. 

Nesse sentido, o projeto fundamenta-se em importantes teóricos que 
constituiriam um percurso que irá repensar nossa construção epistemologia e 
institucional, propondo novas maneiras de compreensão da sociedade tendo 
como base as lutas antirracistas. Do ponto de vista metodológico o projeto 
assenta-se em quatro perspectivas: 1) a produção de um conhecimento centrado 
em encontros de modo a pensar o próprio papel do projeto; 2) o mapeamentos 
de sujeitos e manifestações importantes para a região e comunidade; 3) Estudos 
teóricos, de modo a articular uma adequação das ações com as comunidades; 
4) A produção de ações que buscariam agregar, potencializar e instrumentalizar 
os sujeitos e coletivos. 

Em outras palavras, o projeto assenta-se, por assim dizer, em uma 
proposta de pensar constantemente a si, tendo como base os diferentes 
experiencias decorrentes de suas ações, se propondo a pensar sempre as 
experiências individuais e coletivas como um ponto central. Dessa maneira, 
manifesto meu parecer favorável pelo projeto, ressaltando que o  Núcleo de 
Referências Antirracistas Maria da Conceição (NUAMC) vem a cumprir um papel 
fundamental para a comunidade negra, para a universidade e para a sociedade, 
nos possibilitando a constituição de um espaço fundamental para a  
compreensão das contradições e inerentes ao processo de construção das 
nossas identidades, das nossas subjetividades e das nossas representações, 
quanto país, quanto professores, estudantes e cidadãos.  
 
 Teixeira de Freitas,28 de setembro de 2020 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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COLEGIADO DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM ARTES 

 
 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Bacharelado 
Interdisciplinar em Artes, da Universidade Federal do 
Sul da Bahia - UFSB, realizada no dia vinte e cinco de 
setembro de dois mil e vinte. 

 
 
Ao dia vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte, às nove horas, teve início 1 
metapresencialmente (devido à pandemia do corona vírus) a reunião desse colegiado. Membros 2 
presentes: Francisco Gabriel de Almeida Rêgo (coordenador), André Domingues, Gessé 3 
Almeida Araújo, Rafael dos Prazeres, Fernando Antônio Leão, Joana Brandão Tavares (vice-4 
coordenadora), Marcus Matraca, Celso Gayoso. Ausência justificada: Oneide Andrade. 5 
Informes: O professor André Domingues apresentou as discussões relativas às ofertas da nova 6 
formação geral e das propostas dos novos componentes. O professor Marcus Matraca e Fernando 7 
Leão informaram acerca dos trabalhos e das apresentações finais dos seus componentes. O 8 
professor Fernando apresentou ainda os resultados do seu projeto de extensão em que abordou a 9 
estética do oprimido. O Professor Rafael do Prazeres apresentou seus dois projetos de extensão. 10 
A professora Joana Brandão reiterou acerca da importância da representação docente, tendo em 11 
vista o fim da última representação do CPF. A representação discente apresentou algumas 12 
questões feitas por outros estudantes, relativo às ofertas e a dinâmica de alguns componentes 13 
práticos no contexto da Pandemia. Pauta: 1) Retorno sobre PPC's: integração de CC's do 14 
segundo ciclo na LI e BI: Tendo em vista a proposta de discussão estabelecida na última 15 
reunião, cada dupla de professores iniciou uma apresentação das atividades realizadas: 1) O 16 
professor André Domingues e Francisco Gabriel, analisaram o PPC do curso de Som, Imagem e 17 
Movimento, apresentando uma tabela dos componentes que poderiam ser incorporadas no novo 18 
PPC da LI. Os dois professores ressaltaram que será importante uma comparação dos 19 
componentes indicados por eles com a proposta de inclusão dos componentes do curso de Mídias 20 
Digitais. Depois a professora Joana Brandão e o professor Celso Francisco Gayoso apresentaram 21 
suas análises acerca do curso de Mídias Digitais. Os dois professores apontaram que, como 22 
critério para as escolhas dos componentes, estavam a busca por um caráter mais generalistas para 23 
esses componentes. Rafael e Matraca apresentaram a análise que ambos fizeram, estudo 24 
centrado, inicialmente, no primeiro ciclo e no segundo ciclo ofertados no CPF, perfazendo um 25 
total de 18 componentes.  Depois o professor Gessé, o professor Fernando e o representante 26 
discente Miqueias Queiroz apresentaram o estudo relativo ao curso de segundo ciclo de Artes do 27 
Corpo em Cena. Eles reiteraram que, pelo caráter modular do curso, optaram por analisar os 28 
componentes optativos. Outro ponto importante apresentado pelos respetivos professores foi a 29 
necessidade de centrar essas ofertas em um perfil de egresso com foco na experiência docente e 30 
na atuação em sala de aula. Por fim, foi definido que todos os professores encaminhassem as 31 
análises para que pudessem ser sintetizadas e incorporadas nas demais etapas da revisão do PPC. 32 
2) Relatoria do processo de redistribuição por permuta dos Prof. Ms. Wayner Tristão 33 
Gonçalves (permuta com o Prof. Ms.  Francisco Rego) e do Prof. Dr. Thiago Barcelos 34 
Soliva (permuta com o Prof. Dr. Marcus Matraca). Relator: André Domingues. O relator do 35 
processo fez uma apresentação dos critérios que nortearam as duas relatorias, focando na atuação 36 
profissional dos docentes que pretendem atuar no colegiado do BI. Com relação à permuta do 37 
Prof. Dr. Thiago Barcelos Soliva, o relator se posicionou favorável, sendo importante a 38 



 

observação de alguns critérios apresentados por ele no seu relatório. Com relação à permuta do 39 
Prof. Ms. Wayner Tristão Gonçalves, o relator se manifestou favoravelmente à redistribuição por 40 
permuta. Depois da leitura do respectivo relatório o colegiado se manifestou favoravelmente às 41 
duas redistribuição, com apenas uma abstenção. Após a decisão favorável, os dois relatórios 42 
serão encaminhados para avaliação na Congregação do Instituto de Artes e Humanidades, no 43 
próximo dia 29/09. Informo que os pareceres, objetos dessas decisões, constam como anexo a 44 
essa ata. 3) Eleição da nova coordenação do colegiado da LI Artes (biênio nov. 2020 - nov. 45 
2022): Apresentação dos procedimentos para o processo de sucessão do professor Gessé na 46 
coordenação da Licenciatura Interdisciplinar em Artes. Atentando para o início do processo, por 47 
meio da criação da comissão eleitoral. A posse deve ser em primeiro de novembro. Devendo a 48 
comissão definir um cronograma nos próximos dias. A comissão será composta por: André 49 
Domingues (professor), Francisco Gabriel (professor), Oneide Andrade (técnica Administrativa) 50 
e Zuliane Batista (representante discente). 4) Oferta de estágio supervisionado em 2020.2: 51 
Após discussão, o colegiado de professores decidiu pela oferta dupla do estágio. Para tanto ficou 52 
definido que o professor Fernando Leão assumirá mais uma turma desse componente a ser 53 
ofertada na terça-feira pela manhã. 5) Decisão sobre abertura de turma da especialização em 54 
pedagogias das artes: Depois de uma discussão acerca da viabilidade da abertura de turmas 55 
para a respectiva especialização, o colegiado decidiu por uma suspensão temporária da oferta até 56 
o próximo ano, quando será avaliado a situação da universidade no contexto da pandemia. 6) 57 
Avaliação do quadrimestre suplementar: Os professores e discentes fizeram uma apresentação 58 
geral da experiência das aulas remotas. Todos foram unanimes em afirmar que, tendo em vista a 59 
natureza prática dos componentes, as aulas remotas impactaram nas atividades. Foram 60 
apresentadas algumas das experiências dos docentes tendo como base as metodologias síncronas 61 
e assíncronas. Cada uma dessas possibilidades deve ser avaliada com cuidado por cada um dos 62 
docentes de modo a proporcionar um maior engajamento do estudantes. Nada mais havendo a 63 
tratar, ao meio dia e quinze minutos o Coordenador agradeceu a presença de todos/as e deu por 64 
encerrada a reunião e para constar, eu, Francisco Gabriel, lavrei a presente ata, que após 65 
aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes. 66 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 67 
 
 

Teixeira de Freitas, 25 de setembro de 2020. 
 
Gessé Almeida Araújo  

Rafael Alexandre Gomes dos Prazeres  

Joana Brandão Tavares (vice-coordenador)  

Fernando Antonio Leão  

Francisco Gabriel de Almeida Rego 

(Coordenador) 

 

André Domingues dos Santos  

Marcus Matraca  

Celso Gayoso  

Miqueias Queiroz (Representante Discente)  

 Zuliane Batista (Representante Discente)  

 



PARECER AOS COLEGIADOS DE BACHARELADO E LCENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM ARTES 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA – CAMPUS PAULO FREIRE 

 

 

OBJETO: Pedido de redistribuição do Prof. Ms. Wayner Tristão Gonçalves em permuta com 

Prof. Ms. Francisco Gabriel de Almeida Rego 

 

 

Qualificação do interessado 

Professor do colegiado de artes da Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF 

desde 2013, onde atualmente leciona aulas de vídeo e computação gráfica. Coordena o grupo 

de pesquisa " O audiovisual na era digital", e participa como co-coordenador dos grupos 

"cópia" e "MITA, multi, inter e trans em artes", bem como de projetos de extensão como 

"Residência Artistica CArtes", "Deslocamentos multiplos, aproximação audiovisual como 

ferramenta pedagógica no vale do São Francisco". Atuou como coordenador do Curso a 

distância de Artes visuais e como coordenador de área do Programa de aprimoramento 

discente PIBID. Trabalhou como professor e investigador durante dois anos na Universidade 

Autonoma de Baja California (México) onde ministrava aulas de desenho, informática, vídeo e 

arte urbana e desenvolveu projetos sobre zonas fronteiriças e ocupação dos espaços públicos. 

Linhas de pesquisa: Arte Urbana; Audiovisual Tem graduação em Artes Visuais, com habilitação 

em cinema de animação (UFMG), Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes – 

equivalente a Licenciatura Plena em Artes (SERRAVIX), Especialização em Ampliacion de 

Estudios en Artes Visuales (UNC), Especialização em Desarrollo Global (UABC), Mestrado em 

Artes com ênfase em arte urbana (UNAM) e está terminando o Doutorado em Artes voltado 

para o tema de imagens técnicas circulares pela UFRJ, com conclusão prevista para março de 

2021.  

 

Produção recente (últimos 5 anos) 

pesquisa: 2 artigos em revistas indexadas como B2 e B3 e algumas produções menos 

pontuadas nos nossos critérios de avaliação interna e externa. 

Extensão: 9 organizações de eventos, sendo 5 exposições, um festival e um congresso, além de 

ter registrado um Projeto de Desenvolvimento de longa duração. 

Artística: 5 obras audiovisuais, sendo 3 filmes e 2 animações 

Gestão (no total): 2 anos como coordenador de curso (UAB); 1 ano como coordenador de 

praticas profissionais (UABC) e 1 ano e 4 meses (cumulativo) como coordenador de vinculação 

acadêmica (UABC). 



 

Proposta de trabalho 

Contribuir com o curso de Bacharelado Interdisciplinar em Artes, assim como o curso de 

Licenciaturas em Artes ou linguagens. 

 

Atestado ou declaração negativo de sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares 

abertos ou julgados contra o interessado na universidade de origem: Consta Declaração 

atualizada.  

 

Parecer 

O interessado tem formação e produção artística e experiência de gestão muito boas, até 

maiores do que as do professor com quem deseja permutar a vaga, tendo, inclusive, bastante 

mais tempo de experiência profissional. A produção científica recente, contudo, é bem 

pequena. Analisando sua atuação, vê-se aderência direta a toda a parte relacionada às artes 

visuais e audiovisuais, ateliês e componentes que tematizam a relação com o território nos 

PPCs de Artes. O interessado se destaca pela experiência com ensino à distância e pela 

internacionalização de sua atuação, com formação e trabalhos em diversos países da América 

Latina, sobretudo México e Argentina. Seu desejo expresso de atuar no BI e na LI em Artes é 

bastante positivo, assim como a possível extensão ao novo curso de Mídias Digitais, suprindo 

importantes lacunas atuais (design e animação). Pelo exposto, apesar da pouca produção 

recente em pesquisa (possivelmente solucionada após a conclusão de seu doutorado), faço 

parecer favorável à permutação. Observo, também, que o interessado apresentou declaração 

de inexistência de sindicâncias e processos administrativos disciplinares abertos ou concluídos 

contra si na universidade de origem. 

 

Teixeira de Freitas,  24 de setembro de 2020 

 

____________________________________________ 

André Domingues dos Santos – SIAPE 1148032 



PARECER AOS COLEGIADOS DE BACHARELADO E LCENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM ARTES 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA – CAMPUS PAULO FREIRE 

 

 

OBJETO: Pedido de redistribuição do Prof. Dr. Thiago Barcelos Soliva em permuta com Prof. 

Dr. Marcus Vinícius de Campos Matraca 

 

 

Qualificação do interessado 

 Professor Adjunto (Classe C, Nível 1) do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia. Possuo graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal 

Fluminense (2009), mestrado em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (2012) e Doutorado em Ciências Humanas (Antropologia Cultural) pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (2016). Como professor do Centro de Ciências da Saúde atua junto 

ao Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, na cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia. É 

professor permanente do Programa de Pós- Graduação em Ciências Sociais: Cultura, 

Desigualdades e Desenvolvimento, do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia, na cidade de Cachoeira, Bahia. É membro da Red del 

Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades (RED LIESS). 

Tenho experiência na área de Antropologia, atuando principalmente nos seguintes temas: 

estudos de gênero, sexualidades dissidentes, homofobia, memória LGBT, violência, 

interseccionalidades, antropologia da saúde e etnografias no contexto da atenção básica. 

 

Produção recente (5 últimos anos)  

pesquisa: 8 artigos, 4 capítulos de livro e algumas outras produções menos pontuadas nos 

nossos critérios de avaliação interna e externa 

Extensão: 3 projetos grandes, vencedores de PIBEX, na interface sexualidades-saúde-cultura e 

artes 

Artística: nenhuma 

Gestão: nenhuma 

 

Proposta de trabalho 

Atuar na graduação e na construção e no fortalecimento de programas de pós-graduação 

relacionados às áreas da Saúde Coletiva e das Ciências Sociais. 



 

Atestado ou declaração negativa de Processos Administrativos Disciplinares abertos ou 

julgados contra o interessado na universidade de origem: consta apenas um email da 

instituição de origem dando conta de nada haver nesse sentido.  

 

Parecer 

O interessado tem formação e produção científicas muito boas e bastante compatíveis com as 

do professor com quem deseja permutar a vaga, contudo, quase sem apresentar produção em 

Artes. Analisando sua atuação, vê-se aderência direta a apenas um CC dos PPCs de Artes: 

“Arte, gênero e sexualidades”. Seu desejo expresso de atuar nas áreas de Saúde Coletiva e 

Ciências Sociais reforça o prejuízo para os trabalhos destes colegiados. Pelo exposto, faço 

parecer favorável à permutação, mas condicionado a aprovação em algum dos colegiados de 

sua área de interesse e ao deslocamento pelo IHAC de outro docente, em forma de 

triangulação, para atuar conjuntamente nos cursos de Artes e no curso associado de Mídias 

Digitais, de forma a não haver prejuízo. Observo, também, que o interessado não apresentou 

atestado ou declaração de inexistência de processos administrativos abertos ou concluídos 

contra si na universidade de origem, mas apenas um email com remetente da reitoria da 

instituição, de modo que recomendo à Congregação do IHAC-CPF confirmar tal condição antes 

de efetivar a troca. 

 

Teixeira de Freitas, 24 de setembro de 2020 

 
____________________________________________ 

André Domingues dos Santos – SIAPE 1148032 
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