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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 
   Instituto de Humanidades, Artes e Ciências – IHAC  

Campus Paulo Freire 

 

 

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 dezessete de 

abril de dois mil e vinte.   

 

Aos dezessete dias de abril de dois mil e vinte, às nove horas, realizou-se a reunião ordinária 1 

da Congregação do IIHAC– 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, Paula Rita Bacellar Gonzaga, Francisco Gabriel de Almeida Rego, Jaqson Alves dos 7 

Santos, Leandro Gaffo, Marco Antônio Amaral, Naíssa de Carvalho Rajão e o representante 8 

discente Iulas de Souza Ramos. Conselheiros ausentes com justificativa: a professora Lívia 9 

Lemos participou apenas de parte da reunião, por motivos de força maior. Informes: 1) A 10 

professora Caroline dá as boas-vindas e traz o primeiro informe. Que através do Projeto CPF 11 

Solidário várias ações foram implementadas e foram angariadas 15 cestas básicas para serem 12 

entregues a alunos que preencheram formulário informando dificuldades de ordem financeira 13 

por conta da crise do COVID-19, assim como catadores que são parceiros dos projetos deste 14 

campus. Informa que caso alguém queira informar que mais algum aluno encontra-se na 15 

situação de vulnerabilidade social, que pode manifestar-se pelos canais já disponibilizados. 16 

Leandro complementa que conseguiram comprar 15 e ganharam mais 4 e foram entregues 16. 17 

Informa também que no site da UFSB foi disponibilizada a lista para primeira chamada do 18 

editas colégios Universitários. Que foram contabilizadas 90 inscrições homologadas na 19 

primeira chamada e haverá ainda mais duas chamadas. Ponto de pauta: 1) Apreciação e 20 

aprovação da ata da reunião de março de 2020. 2) Aprovação ad referendum dos projetos de 21 

pesquisa (participação edital PIPCI- UFSB-2020): Título: Gestar, Parir e Maternar em 22 

Tempos de Isolamento Social e Precarização das Redes de Apoio: Itinerários 23 

Reprodutivos de Mulheres Usuárias do Sistema Único de Saúde em Teixeira de Freitas 24 

em Meio à Pandemia do Corona Vírus. Proponente: Paula Rita Gonzaga. Título: 25 

Prevalência de Sintomas Depressivos e Fatores Associados em Pessoas Idosas na Atenção 26 

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


 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 
   Instituto de Humanidades, Artes e Ciências – IHAC  

Campus Paulo Freire 

 

Básica. Proponente: Ana Paula Pessoa de Oliveira.  27 

Título: Beiradeiros da BR-101: Desenvolvimento, Conflitos e Vulnerabilidade Social no 28 

Extremo Sul da Bahia Proponente: Herbert Toledo Martins; 3) Aprovação ad referendum das 29 

ações de extensão: TIPO DA AÇÃO: CURSO TITULO: Propostas Pedagógicas para 30 

aulas online. PROPONENTE: ELISEU ALVES DA SILVA TIPO DA AÇÃO: PROGRAMA; 31 

TITULO: Imagina! Circuito Permanente de Audiovisual PROPONENTE: CRISTIANE 32 

DA SILVEIRA LIMA. 4) Posicionamento da Congregação do IIHAC a respeito da manutenção 33 

dos IIHACs ou proposta do Centro de Formação de Professores. 5) Posicionamento da 34 

congregação acerca da minuta da reformulação da Formação Geral: apresentação dos pareceres 35 

dos colegiados de curso: Deliberações: 1) Após a leitura da ata pela professora Caroline, 36 

submetida a votação a ata é aprovada. 2)  sobre os projetos que foram listados no ponto de pauta 37 

nº 2, todos foram aprovados e para tanto a decana Lívia Lemos enviou uma declaração 38 

anteriormente, sendo a aprovação ad referendum e todos os participantes concordam com o ato, 39 

homologando a aprovação. Os que já possuíam aprovação nesta congregação, foi feita 40 

anteriormente a declaração de renovação, não sendo citados, portanto, nessa reunião. 3) feita a 41 

apresentação das ações de extensão, a congregação vota pela homologação da aprovação ad 42 

referendum. 4) A professora Lívia entra na reunião e os participantes dialogam sobre a 43 

manutenção do IHAC. O professor Gessé fala que em reunião conjunta, os B.I./L.I. Artes 44 

elaboraram um texto curto e passa a ler relatando que os dois colegiados são favoráveis à 45 

manutenção do IHAC e sugerem a fusão do Centro de formação em saúde e o Centro de 46 

Formação em Desenvolvimento Territorial. A professora Lívia esclarece que não existe 47 

proposta de manutenção do IHAC e a criação de outro centro, mas que os IHACs tenham 48 

transformada a nomenclatura para um centro de formação de professores, mas que fique em um 49 

campus só, territorial. O estudo aponta que, estruturalmente, é inviável manter a proposta de 50 

centro de formação de professores nos três campi. O professor Francisco Gabriel informa que 51 

os colegiados são favoráveis a manutenção do IHAC e não à criação de outro centro de 52 

formação; O professor André Rego informa que os membros do B.I.H. aprovam a manutenção 53 

do IHAC, mas não externaram posição sobre a criação de um centro de formação de 54 

professores, pois entendem que precisa de mais esclarecimentos sobre a proposta, entendendo 55 

que hoje o IHAC já é um Centro de Formação de Professores. O professor Jaqson  expressa que 56 

a posição da L.I. Ciências Naturais e suas Tecnologias quanto a possibilidade de um Centro de 57 

Formação de Professores no CPF, este Colegiado não se posicionou (contra ou a favor), pois 58 
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solicita mais esclarecimentos vindo dos nossos Gestores, sugerindo uma reunião dos Gestores 59 

com os representantes explicando detalhadamente, entendo este Colegiado que é muito 60 

importante ter o Centro no CPF, mas, considera que é preciso trabalhar não com ideologias e 61 

sim com dados fundamentados e ainda prova a manutenção do IHAC. A professora Lívia lança 62 

alguns questionamentos: Como os CUNI’s vão se manter nos campi onde não houver IHAC? 63 

A falta do IHAC enfraqueceria os colégios universitários nos campi onde não existam IHACs? 64 

Leandro Gaffo  expressa que sobre o Centro de formação de professores, o colegiado acha que 65 

é viável para o campus Paulo Freire, que tem demanda e massa crítica para levar adiante, apesar 66 

das perdas ocorridas e que ainda ocorrerão e que muitos que poderiam dar aula nesse centro de 67 

formação, mas que, na verdade, a maioria não têm  interesse e acrescenta que se o centro de 68 

formação for aqui é possível não haver o IHAC. tendo em vista não haver número suficiente de 69 

professores para dois centros distintos. André Gabriel: a manutenção de três cursos seria 70 

inviável.  A L.I. Linguagens opta pela manutenção do IHAC e alguns membros defendem a 71 

criação de um centro de formação de professores no CPF. A professora Naissa pede a palavra 72 

e apresenta o posicionamento do Colegiado de Linguagens. Que na discussão desse ponto os 73 

membros do colegiado de Linguagens não chegaram a um consenso, nem a uma definição clara, 74 

pois os posicionamentos foram divergentes sobre a criação de um centro de formação de 75 

professores no CPF. A princípio, o colegiado se posicionou favorável à manutenção do IHAC, 76 

e, caso ele venha realmente a ser extinto, alguns membros do colegiado se posicionaram 77 

favoráveis à possibilidade de se vincularem a um Centro de Formação de Professores no CPF 78 

sendo eles: Caroline Caputo, Ivonete Susmickat e Jaqson, além do suplente Paulo de Tarso e 79 

da substituta Renata que estavam presentes à reunião. Já o professor Rodrigo não se mostrou 80 

favorável pelo fato de desejar se vincular ao outro Centro que abrigará o curso de Mídias 81 

Digitais. Conclui que o colegiado da L.I. Linguagens concorda que a proposta não está clara, o 82 

que tem gerado tantas dúvidas. O professor Marco Antônio se posicionou contra a extinção dos 83 

IHACs, e que não há condições dos professores darem aula pelo B.I. Ciências, além de atuarem 84 

num centro de formação. Vinícius fala sobre a L.I. Matemática, que os professores se 85 

disponibilizariam para contribuir com a construção da proposta, mas sem tomar a frente da 86 

mesma e reforça a defesa desse tipo de proposição como forma de fortalecimento do campus 87 

dentro da estrutura da universidade. Os posicionamentos serão condensados e haverá uma nova 88 

reunião com a câmara de graduação, na qual serão apresentadas as sugestões e dúvidas sobre 89 

essa proposta. 5) sobre a minuta da Formação Geral Caroline pede um posicionamento dos 90 
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colegiados: O professor André Rego informa que o B.I. Humanidades sugere que seja 91 

determinada a ministração de 540h. A L.I. Ciências Humanas acompanha a posição do B.I.H. 92 

O professor Gabriel faz a leitura do documento que expressa a posição dos B.I./L.I. Artes. O 93 

professor Marco Antônio se posiciona e apresenta as sugestões do B.I. Ciências: a Matemática 94 

deveria ser um componente próprio de linguagens de 60 horas, e não como subárea das ciências, 95 

sendo este um componente de matemática básica; Eliminação do componente curricular de 96 

extensão na formação geral. Oferta de somente uma disciplina fixa por grande área (Artes, 97 

Ciências, Humanidades) e não um cardápio variável. Oferta de um CC de informática básica de 98 

30 horas. Proposta final de Marco: Art. 6º O cumprimento da carga horária e creditação da 99 

Formação Geral é obrigatório e compreende 360 horas e 24 créditos, assim distribuídos: I – 100 

Artes (60h /05 créditos); II – Ciências (60 h/ 05 créditos); III – Humanidades (60 h / 05 101 

créditos); IV – Linguagens – Língua Portuguesa (60 horas / 04 créditos) e Língua Inglesa (30 102 

horas / 04 créditos) e Matemática básica (60 horas); V- Informática Básica (30 h/ 05 créditos). 103 

O professor Jaqson apresenta a proposta do Colegiado da LICNT, no que concerne a Minuta da 104 

Formação Geral (FG) e, em reunião, ficou deliberado que o posicionamento seria aprovar, com 105 

restrições, a referida Minuta, com deliberações conjuntas ao Colegiado do B.I.Ciências 106 

(apresentado pelo Prof. Anders na reunião do Colegiado da LICNT e agora pelo Prof. Marco) 107 

Além disso, o Colegiado da LICNT levantou algumas dúvidas não explicitadas e/ou não está 108 

claro na Minuta: 1- Os Cuni’s vão permanecer por 1 ano? Qual o sentido em abrir novos Cuni’s 109 

com essa reformulação na FG? (Seria necessária uma sala para cada curso, o que demanda 110 

modificações na logística de espaço). Como vai ser o manejo dos Cuni’s e carga horária? Não 111 

há menção sobre os colégios universitários na minuta. 2- Percebe-se a exclusão de CCs 112 

específicos da Educação. O que a Gestão/GT tem a dizer a respeito? O professor Marco Antônio 113 

esclarece ainda que as dúvidas apresentadas pelo professor Jaqson também são as do colegiado 114 

BIC. Já a L.I. Linguagens chegou ao consenso de que a Formação Geral deveria ter ao menos 115 

600h, dadas em dois quadrimestres, e que deveriam ser 120h para CCs dedicados à Produção 116 

Textual em Língua Portuguesa, mais 120h em Língua Inglesa, com um foco no caráter de 117 

oficina, porém, mantendo ainda, algum aporte teórico que sustente a realização prática da 118 

oficina. Quanto à especificidade dos componentes, o colegiado não apresenta ainda, neste 119 

momento, um consenso e uma proposta elaborada de quais seriam os componentes dessas 600h. 120 

Vinícius apresenta o posicionamento do colegiado da L.I. Matemática resume-se em: concorda 121 

com a redução da carga horária e distribuição por áreas, conforme apresentado na minuta; 122 
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defende que a oferta de componentes seja fixa e não a partir de um leque de três opções por 123 

área como é trazido na minuta, tendo em vista uma melhor organização e otimização da carga 124 

horária docente; sobre o componente curricular de matemática, sugere que o CC Perspectivas 125 

Matemáticas e Computacionais, se possível realizar a união entre os temas presentes nesse CC 126 

das áreas de ciências, humanidades e artes, seguindo a ideia de interdisciplinaridade que deverá 127 

permear os componentes da formação geral. O professor Leandro Gaffo fala que as propostas 128 

não são excludentes e sim complementares e que pelo menos o CPF brigue pela manutenção de 129 

540 horas e não 360. O professor Francisco Rego ressalta que nos colegiados L.I./BI Artes, 130 

parece que esses componentes estão tendenciados a ficarem isolados em certos cursos. Sugere 131 

que pudesse haver uma articulação para que seja mais multidisciplinar. Todos os colegiados 132 

aguardam os posicionamentos e o decanato levará as dúvidas e sugestões para a próxima 133 

reunião com reitoria e Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica - Progeac. Nada mais havendo a 134 

tratar, às dez horas e vinte e oito minutos, a vice-decana agradeceu a presença de todos e deu 135 

por encerrada a reunião, e para constar eu, Oneide Andrade da Costa, na condição de Secretária, 136 

lavrei a presente ATA, que após aprovada vai ser assinada por mim e demais membros. Teixeira 137 

de Freitas, dezessete de abril de dois mil e vinte. /////////////////////////////////////////////// 138 
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