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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 sete de outubro de dois mil e vinte.  

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às catorze horas e dois 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, Prof. Francisco Gabriel Rego, Prof. Jaqson Alves Santos, Prof. Eliseu 

Alves da Silva, Prof. Gessé Almeida Araujo, Profª. Danielle Barros Fortuna, Prof. Vinícius 

Nascimento Rufino, a coordenadora do PIPEC: Paula Rita Bacellar Gonzaga. 

EXPEDIENTE:  Lívia solicita que, diante dos encaminhamentos determinados na reunião 

com a reitoria, realizada na última sexta-feira, 23 de outubro, para discutir sobre a criação 

do novo Centro de Formação e descontinuação dos IHACs, seja feita alteração da 

denominação do ponto de pauta nº 4:  Parecer da Congregação do IHAC a respeito da 

proposta de Criação do CF Educação (Processo 23746.002079/2019-65), ao invés de 

Parecer, seja “Discussão”. Informes: 1) Lívia fala sobre o GT de Criação dos CCs da 

Formação Geral -Eixo de Ciências - Foram criados dois CCs para esse eixo: Ciência e 

cotidiano (60 h). O GT finalizou os trabalhos. Os próximos passos serão: Jornada de 

Trabalho com os GTs para apresentação e discussão sobre as ementas 06 de novembro de 

2020.  Envio das ementas para a PROGEAC pelos GTs 12 de novembro de 2020; 2) sobre 

a minuta de resolução que estabelece a Política de Segurança da Informação (POSIN), já 

passada aos coordenadores, a mesma disponibilizada pela Protic. Sugeriu-se, 

anteriormente que a resolução seja analisada e discutida nos colegiados e ainda não há 

prazo para apresentação das liberações, não há previsão de que essa minuta siga para 

análise pelo Conselho Universitário, diante da pauta urgente que é a possível criação do 

Centro de Formação em Educação; 3) sobre despesas do IHAC, o IHAC e o CFDT 
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tentaram utilizar a verba de três maneiras: compra de chip para os estudantes ingressantes, 

mas não houve êxito; a segunda tentativa foi para a contratação de intérprete em libras para 

a semana de acolhimento, não houve tempo hábil; a última tentativa foi encaminhar a lista 

de compras de demandas dos colegiados, que também foi informado não ter tempo hábil 

para tal. O servidor do setor de compras, Lucas informou que tais demandas de custeio 

poderão ser inseridas no Plano de Gestão de Compras (PGC) de 2021 e orientou que sejam 

enviadas especificações dos itens solicitados e justificativa da aquisição para facilitar o 

procedimento. Portanto, o decanato informará à DINFRA que não foi possível utilizar a 

verba destinada a essa instância acadêmica; 4) Lívia destaca ainda que recebeu um convite 

do professor Gilson Monteiro para participar do Programa de rádio “Universidade e Você” 

com o tema relacionado ao fortalecimento dos IHACs, deve ser veiculado dia 05 de 

novembro, assim como os decanatos do CSC e CJA foram convidados também a 

participarem. Caso os decanatos dos outros campi não possam participar, provavelmente 

a prof.ª Caroline Caputo seja convidada para apresentar os CUNI; 5) Vinícius Rufino 

informa que o GT do eixo de Matemática e Computação, composto pelos membros dos 

NDEs designou os seguintes componentes curriculares-cc: cc de matemática básica para o 

primeiro quadrimestre; 1 cc de computação da parte inicial de letramento digital, voltado 

para preparar os alunos para utilização de plataformas utilizadas na UFSB; 1 cc de 

matemática estatística aplicável para as demais áreas dos cursos. Total de três componentes 

de 30h cada, perfazendo 90 h no total e que serão obrigatórios para os ingressantes; 6) 

Francisco Gabriel fala sobre a eleição da L.I. Artes, que foram realizadas com êxito para a 

substituição de Gessé: Fernando Leão e Rafael dos Prazeres foram os eleitos como 

coordenador e vice-coordenador da L.I. Artes; 7) Caroline Rezende fala sobre PIBID e 

atividades pedagógicas. Iniciam na primeira semana de novembro e que a demora se deu 

pela não determinação da volta às aulas por parte do Estado, o que foi esperado por longo 

período por parte da Coordenação institucional e a UFSB optou pela iniciação das 

atividades, ainda que de forma remota. PAUTA: 1) Validação da aprovação ad 

referendum da Ata da reunião de 29-09-2010; 2) Aprovação ad referendum do projeto de 

pesquisa (fluxo contínuo), Título: Perfil epidemiológico dos casos de COVID-19 no 

município de Teixeira de Freitas-BA. Proponente: Danielle Barros Fortuna; 3) 

Aprovação ad referendum dos relatórios de Ações de extensão: Título: Pesquisa Quest: 

desafio de capacitação em pesquisa Categoria: CURSO Responsável Pela Atividade: 

GUINEVERRE ALVAREZ Título: Narrativas dos Invisíveis Categoria: PROJETO 

Responsável Pela Atividade: RODRIGO OLIVEIRA FONSECA; 4) Discussão da 
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Congregação do IHAC a respeito da proposta de Criação do CF Educação (Processo 

23746.002079/2019-65), após reunião ampliada realizada em 23/10/2020; 5) Edital 

22/2020 e seu impacto. DELIBERAÇÕES: 1) A validação da aprovação da ata foi 

confirmada por unanimidade, sem ressalvas. 2) O ad referendum de aprovação do 

referendum do projeto de pesquisa (fluxo contínuo), Título: Perfil epidemiológico dos 

casos de COVID-19 no município de Teixeira de Freitas-BA. Proponente: Danielle Barros 

Fortuna foi aprovado por unanimidade. 3) As ações de extensão, aprovadas ad referendum, 

dos projetos: Título: Pesquisa Quest: desafio de capacitação em pesquisa Categoria: 

CURSO Responsável Pela Atividade: GUINEVERRE ALVAREZ e Título: Narrativas dos 

Invisíveis Categoria: PROJETO Responsável Pela Atividade: RODRIGO OLIVEIRA 

FONSECA, foram homologadas por todos os presentes. 4). Tendo em vista que após a 

reunião do CPF com a reitoria no último dia 23, onde os participantes apresentaram suas 

justificativas defendendo a manutenção dos IHACs, a reitoria avaliou as reuniões dos 3 

campi, suspendendo a reunião pré-agendada para o dia 29-10. Assim, esta congregação 

optou por aguardar futura manifestação por parte da Reitoria, possivelmente outra proposta 

baseada nessas discussões. Ficou acordado por todos que enquanto isso é preciso divulgar 

para a comunidade acadêmica informações sobre o IHAC, seu funcionamento e benefícios 

da sua manutenção. Que ações como rodas de conversas, reuniões ampliadas com os 

estudantes e os decanatos, posts esclarecedores nos diversos meios de comunicação e redes 

sociais, programas de rádio, podcast, vídeos curtos devem ser feitas imediatamente, 

divulgando desse modo o IHAC -  Instituto de Humanidades, Artes e Ciências deste 

campus; 5) Sobre o Edital 22/2020 de migração de 2° ciclo expedido pela Progeac e seu 

impacto aos discentes das L.I. O professor Jaqson realiza alguns apontamentos: que alguns 

estudantes reclamaram sobre a exclusão das L.I.s desse edital e já encaminhou e-mail à 

DPA solicitando esclarecimentos. Que há incongruências graves no edital de migração que 

não leva em consideração diferenças curriculares como o nº de quadrimestres exigidos aos 

B.I (nove quadrimestres) em comparação ao que exigido para conclusão das L.I. (dez 

quadrimestres). Essa diferença já exclui muitos estudantes das L.I.s no momento da 

expedição dos editais de migração. Sugere, então que esse processo seletivo ocorra sempre 

no segundo quadrimestre de cada ano, contemplando estudantes dos bacharelados e 

também das licenciaturas, situação em que ambos já terão integralizado os quadrimestres 

exigidos nos cursos componentes. Alguns estudantes não tiveram a inscrição homologada, 

obtendo, inclusive o indeferimento de recurso. A professora Lívia esclarece que ocorreram 

indeferimentos tanto de estudantes do B.I. como das L.I., que não tiveram a inscrição 
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homologada por estarem no momento do início da inscrição do edital, cursando ainda o 

penúltimo quadrimestre, e não estarem categorizados como formandos. A resolução 

determina que os estudantes não seriam prejudicados caso não conseguissem integralizar 

seus cursos em 2020.1 e não em 2020.2. Menciona, ainda que o cancelamento do cc de 

estágio em 2020.1 contribuiu e muito para alguns indeferimentos e ainda há casos de 

alunos que se inscreveram mesmo tendo ciência de não serem ainda contemplados no 

processo seletivo em questão.  Inclusive há uma nova oportunidade de segunda chamada, 

que esses alunos podem se inscrever novamente. Lívia acrescenta que aguarda um 

posicionamento da DPA sobre essa situação e que seja antes da segunda chamada, prevista 

para novembro deste ano e fica acordado então que o professor Jaqson enviará e-mail 

solicitando a leitura e devolutiva Diretoria de Percursos Acadêmicos sobre a situação para 

futuros posicionamentos desta congregação. Nada mais havendo a tratar, às quinze horas 

e nove e quatro minutos, a Decana agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 

reunião, e para constar eu, Oneide Andrade da Costa, na condição de Secretária, lavrei a 

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

de Freitas, vinte e sete de outubro de dois mil e vinte. 

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