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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 vinte e seis 

de março de dois mil e vinte.   

 

Aos vinte e seis de março de dois mil e vinte, às nove horas, realizou-se a reunião extraordinária 1 

da Congregação do IHAC– Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, de forma 2 

metapresencial, seguindo orientações da Portaria 163/2020 com orientações à comunidade 3 

acadêmica sobre o COVID-19, através do link  da Sala 4 

Virtual CPF1: https://mconf.rnp.br/webconf/cpf-1. Conselheiros Presentes: Os docentes Lívia 5 

Santos Lima Lemos, Caroline Rezende Caputo, André de Almeida Rego, Gessé Almeida 6 

Araújo, Mydiã Falcão Freitas, Ana Paula Pessoa de Oliveira, Wagner Gonçalves Macena, Paula 7 

Rita Bacellar Gonzaga, Francisco Gabriel de Almeida Rego, Leandro Gaffo, Naíssa de 8 

Carvalho Rajão e o representante discente Iulas de Souza Ramos. Conselheiros ausentes com 9 

justificativa: Jaqson Alves dos Santos. Convidado: professor João Batista Lopes da Silva. 10 

Informes: 1) A professora Lívia agradeceu a presença de todos e informou que convidou o 11 

Prof. João Batista, na condição de decano pro tempore, a participar da reunião devido a 12 

congregação do Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial (CFDT) ainda não estar 13 

formada, também pelo fato dos bacharelados já estarem em processo de migração para o novo 14 

centro e pelo ponto de pauta da reunião requerer um posicionamento do decanato do CFDT, 15 

além do posicionamento do decanto do IHAC. Ponto de pauta: 1) Posicionamento da 16 

Congregação do IHAC sobre os resultados da Consulta de Lotação Docente. Deliberações: 1) 17 

A professora Lívia informou que houve uma reunião com a reitoria e os dirigentes em relação 18 

à consulta de locação docente e que tanto ela, quanto o professor João Batista se posicionaram 19 

sobre não haver condições de liberar nenhum docente sem uma contrapartida. Informou 20 

também que tentou deixar estabelecido que os dois próximos códigos de vaga que surgissem 21 

para a UFSB fossem encaminhados ao CPF, para desta forma ser possível liberar a remoção 22 

dos professores Francisco Nunes Neto e Ivana Gamerman, nomes estes insistentemente 23 

mencionados para liberação imediata, mas disse que o pedido não foi acatado. Lívia levantou 24 

também a questão de se fazer uma autocrítica em relação a quais cursos devem permanecer no 25 

campus Paulo Freire, vista a incoerência de tantos docentes da área de humanidades estarem 26 

solicitando a saída e nenhum curso ter solicitado fechamento. Lívia deixou claro também que 27 

as solicitações de ida para o Centro de Formação em Saúde (CFS) e para o CFDT já estavam 28 

previstas e que estas seriam acatadas. Lembrou que a dupla lotação ainda existe e que a consulta 29 

se refere unicamente aos Centros de Formação, assim os docentes ainda estarão lotados no 30 

IHAC e que, por isso, terão que atender a demanda dessa Unidade também. O professor João 31 

Batista reiterou a fala da decana e deixou clara a impossibilidade de o CPF funcionar sem 32 

sobrecarregar os docentes que aqui ficarem sem uma contrapartida ou permuta para cada 33 

liberação. Falou sobre pensar coletivamente e em todas as perdas para o campus. O professor 34 

Leandro Gaffo disse que o posicionamento da congregação e, portanto, do decanato deveria ser 35 

o de não atender mais aos desejos do Consuni, uma vez que a contrapartida não existe quando 36 

é necessária e que a reitoria se vale de discursos dúbios, a exemplo do Centro de Formação de 37 

Professores em que se disse na reunião no CPF que não havia clareza de onde ele seria instalado, 38 

mas nas reuniões do CJA e do CSC estava bem claro que seria no CSC, mas não apenas neste 39 

https://www.ufsb.edu.br/ultimas-noticias/2238-ufsb-publica-portaria-com-orientacoes-a-comunidade-academica-sobre-o-covid-19
https://www.ufsb.edu.br/ultimas-noticias/2238-ufsb-publica-portaria-com-orientacoes-a-comunidade-academica-sobre-o-covid-19
https://mconf.rnp.br/webconf/cpf-1
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caso específico. Leandro lembrou sobre o que ocorreu com a vaga da professora Guineverre, 40 

cujo posicionamento da unidade não foi respeitado e, de última hora, se tomou a decisão 41 

contrária ao que já vinha sendo negociado e acertado. Falou também que os colegiados não têm 42 

como se manter se não tiverem professores e essa é uma situação que ele vivencia desde abril 43 

de 2015. Leandro por último informou que expressou essa preocupação com a própria reitora 44 

numa reunião presencial no CPF e que ela alegou que iria olhar com carinho para as 45 

licenciaturas. Lívia respondeu ao professor que nenhuma proposta concreta foi feita em relação 46 

aos cursos de Humanas, que ficaram meses discutindo reestruturação e que, naquele momento, 47 

deveriam ter pensado no  fechamento de um desses cursos, para que tivesse coerência com a 48 

quantidade de pessoas das humanidades querendo sair do campus. E que em relação ao Centro 49 

de Formação de Professores, nada está decidido ainda, portanto, já que há interesse poderá ser 50 

encaminhada uma proposta e que esse já é um ponto de pauta da próxima reunião. O professor 51 

Gessé pontuou que o colegiado da LI Artes não teve tempo hábil para discutir o resultado da 52 

consulta e que a sua fala representava uma fala pessoal. Nesse sentido, disse que considera 53 

importante que cada docente atue no campus de sua preferência, sem que isso comprometa as 54 

atividades do campus de origem, tendo se colocado a favor da proposta apresentada pelos 55 

decanos de que para que a realocação docente se dê, haja uma contrapartida em termos de 56 

permuta de profissional ou de código de vaga. Aproveitando a oportunidade o docente lançou 57 

a questão acerca da realocação docente: se aconteceria imediatamente ou em que prazo, 58 

questões as quais os decanos responderam prontamente. Num segundo momento, Gessé 59 

retomou uma fala da decana Lívia chamando a atenção para a importância da autocrítica do 60 

corpo docente do CPF uma vez que há um ano discutíamos em assembleias a proposta de 61 

reestruturação apresentada pela reitoria, sendo que naquela ocasião decidimos coletivamente 62 

pela manutenção de, por exemplo, ambos os cursos de artes, sendo que a postura dos colegiados 63 

das artes sempre foi o do fechamento do BI. Nesse sentido, o professor questionou se a atuação 64 

do quadro docente que pretende permanecer no CPF não fica prejudicada. O professor 65 

Francisco Rêgo falou que o colegiado do BI de Artes ainda não havia se posicionado 66 

formalmente. Contudo, existe uma sensibilidade com relação às demandas dos decanatos por 67 

partes dos demais professores, inclusive daqueles que desejam alguma mudança, como no 68 

próprio caso dele. Ele acredita que essa mudança só deve ocorrer de acordo ao estabelecido 69 

pelos decanos do CPF e diz ser importante estabelecer critérios para que seja atendida a 70 

demanda das remoções. Uma delas seria o acordo com relação ao preenchimento de possíveis 71 

vagas nos novos cursos tendo como base a lista definida pela consulta. A professora Mydiã 72 

Freitas perguntou sobre como ficariam os professores dos cursos que serão fechados no CPF, 73 

Lívia respondeu que quando o curso realmente fechar seria avaliada a realocação no campus, e 74 

lembrou que os docentes são do campus e não de um curso. O professor Wagner Macena disse 75 

que colocou o nome na lista de realocação imaginando que isso se dará a longo prazo. Informou 76 

que sairá da coordenação do BI em Ciências para fazer parte do Centro de Formação em Saúde, 77 

no qual ele já atua. O professor André Rego disse que a lista é uma forma de sinalizar os desejos 78 

dos docentes, mas que a remoção não é automática, certamente demorará anos. Sugeriu que 79 

fossem estabelecidos critérios, de forma que as remoções ocorressem de forma justa e para as 80 

pessoas que estivessem na lista da consulta, para não se repetirem erros do edital da reitoria, no 81 

qual, pessoas com outros arranjos foram contempladas antes das que participaram do edital. 82 

João Batista sugeriu que um dos critérios fosse o de não se fazer concurso para vagas de 83 

professores que solicitaram remoção antes de atender a essas remoções. Apenas depois disso o 84 

concurso seria feito. Leandro sugeriu um outro critério, que não haja concurso para os cursos 85 

novos antes de uma consulta aos campi de interesse dos docentes para as vagas. Todos os 86 

membros estiveram de acordo e os decanos levarão as decisões tomadas para a reitoria. Nada 87 
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mais havendo a tratar, às dez horas e vinte e oito minutos, a decana agradeceu a presença de 88 

todos e deu por encerrada a reunião, e para constar eu, Danielle Ribeiro dos Santos, na condição 89 

de Secretária, lavrei a presente ATA, que após aprovada vai ser assinada por mim e demais 90 

membros. Teixeira de Freitas, vinte e seis de março de dois mil e vinte. 91 
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