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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 sete de maio de dois mil e vinte.  

Aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte, às nove horas e sete minutos, realizou-se 

a reunião extraordinária da Congregação do IHAC– Instituto de Humanidades, Artes e 

Ciências, na sala virtual CPF 3 do campus Paulo Freire (CPF), Teixeira de Freitas - BA. 

Conselheiros Presentes: Profª. Lívia Santos Lima Lemos (Decana), Prof. Francisco 

Gabriel Rego, Prof. Gessé Almeida Araujo, Prof.  Jaqson Alves Santos,  Prof. Leandro 

Gaffo, Prof. Vinicius Nascimento Rufino; a coordenadora do PIPEC: Paula Rita Bacellar 

Gonzaga; a representante docente:  Profª Danielle Barros Fortuna, os representantes 

discentes: Iulas de Souza Ramos e Pedro Henrique Soares. Informes: 1) Lívia informou 

que na última reunião do Consuni foi questionado à progeac e a reitoria sobre a necessidade 

de lançar uma nota/comunicado, que trate a respeito das aulas na UFSB. A progeac está 

fazendo um levantamento para verificar a possibilidade de aula à distância, dadas às 

circunstâncias do momento. Os técnicos-administrativos seguem trabalhando home office. 

A reitoria se comprometeu a fazer um comunicado aos docentes. 2) Lívia  disse que houve 

um ponto de pauta bem polêmico na reunião,  mas, que o documento não chegou  a tempo 

para discussão. Diz respeito às vagas para a entrada no curso de medicina. O parecer foi do 

professor João Batista. Ele solicitou que fossem reavaliados diversos pontos da proposta, 

visando maior clareza. O parecer foi aprovado na reunião e Lívia enviará aos membros da 

congregação para que todos leiam e se posicionem.  PAUTA: Reformulação da Formação 

Geral. DELIBERAÇÕES: Lívia disse que o que será votado no Consuni é o parecer (em 

anexo) do pedido de vistas feito pela representação discente. Assim, a congregação deve, 

primeiro, votar o parecer. Caso não seja aprovado, haverá a votação da minuta de 

reformulação da FG, considerando os seguintes aspectos: carga horária; exclusão do CC de 

extensão na FG e CCs fixos no 1° quadrimestre ou leque de CCs para escolha. Lívia 

apresentou o parecer da representação que concluiu que a proposta de reformulação deve 

ser aprovada, desde que leve em consideração os apontamentos feitos no parecer. Lívia 

pontuou algumas deficiências defendidas no parecer e que isso precisa ser considerado no 

processo de votação. Pedro Henrique esclareceu alguns questionamentos e algumas dúvidas 

que surgiram. Leandro Gaffo lembrou que o problema não está na FG, visto que as propostas 

feitas, até o momento, têm fragilidades, pois a Universidade não propõe formação docente 

para trabalhar com a FG e há sempre uma tentativa de paliar o problema. É preciso que haja 

uma proposta efetiva e que não seja, apenas, uma forma de remediar a deficiência. Colocado 

em votação, o parecer da representação discente foi reprovado por 7 (sete) votos contra e 2 

(dois) favoráveis. Lívia colocou em votação a aprovação da minuta de reformulação da FG. 

Sobre a carga horária, a congregação defendeu a proposta de 540h, tendo como resultado 8 

(oito) votos a favor e 1 (um) contra; Sobre a exclusão do CC de extensão na FG, a 

congregação defendeu a exclusão,  tendo como resultado 8 (oito) votos favoráveis e 1 (um) 
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abstenção; Sobre a oferta de CCs fixos no 1° quadrimestre ou um leque de CCs para escolha, 

a congregação votou por unanimidade pela oferta de CCs fixos no 1° quadrimestre. Nada 

mais havendo a tratar, às nove horas e cinquenta e cinco 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, sete de maio de dois mil e vinte. 

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

 

 

Tec. Adm. Fabiana Cajazeira Figueiredo  

Secretária Executiva 

 

Demais Membros: 

 

Demais presentes: 

 

Lívia Santos Lima Lemos 

 

Francisco Gabriel Rego  

 

Gessé Almeida Araújo 

 

Jaqson Alves Santos 

 

Leandro Gaffo 

 

Paula Rita Bacellar Gonzaga 

 

Vinicius Nascimento Rufino 

 

Danielle Barros Fortuna 

 

Iulas de Souza Ramos  

 

Pedro Henrique Soares 

 

 

 



 

Este parecer é referente ao pedido de vistas do processo 23746.002021/2020-76, que 

trata da proposta de reformulação da formação geral para os cursos de graduação da 

UFSB. A construção das duas minutas apresentadas no processo (da PROGEAC e do DCE), 

são bastante diferentes em formato e objetivos. 

Analisando as duas construções, é possível notar que os princípios que norteiam o 

entendimento do papel da Formação Geral são distintos.  

A minuta proposta pela PROGEAC tem como princípio norteador a formação ampla e 

interdisciplinar, com objetivo de auxiliar no entendimento do modelo da Universidade. 

Já a proposta do DCE, enfatiza a criação de uma Formação Geral com formato 

instrumentalizador nos campos do saber que demonstram maior fragilidade na 

educação dos estudantes oriundos de escolas públicas (Matemática e Informática e 

Construção Textual Acadêmica), e interdisciplinar nas demais áreas.  

A oferta disciplinar e objetiva de Matemática e Informática e de Construção Textual 

Acadêmica, é uma demanda veemente que trazemos do Congresso Discente e a 

endossamos. Isso pois, ambos os eixos precisam de atenção específica para permitir que 

o estudante possa seguir os demais passos da sua trajetória acadêmica melhor 

preparado, e até mesmo mais seguro para transitar conscientemente nas áreas de 

saberes interdisciplinares propostos.  

Reconhecendo o histórico de precarização da educação pública brasileira, não é possível 

conceber um espaço formativo comum a todos os estudantes sem levar em 

consideração esse fator de expressa desigualdade.  

A Universidade Federal do Sul da Bahia fez uma escolha política na aprovação dos 75% 

de cotas para ingresso - luta também protagonizada pelo movimento estudantil – e, 

portanto, deve se comprometer com essa escolha não apenas na forma de ingresso, 

como também na Formação Geral e em toda a extensão dos cursos.  



Uma Formação Geral pode ser crítica e reflexiva, desenvolvendo a dimensão da 

cidadania, sem perder de vista o aspecto instrumentalizador sobretudo nas áreas 

sensíveis que constituem razões potenciais de exclusão e evasão.  

Para além das distinções conceituais e práticas das duas propostas, outras questões 

apareceram durante as discussões e suscitaram o meu pedido de vistas, uma vez que 

mesmo a proposta dos estudantes não levava em consideração aspectos relevantes que 

precisariam ser analisados antes de qualquer aprovação desta natureza.  

Sendo assim, apresento pontos a serem reconsiderados e incorporados em uma minuta, 

que deverá tratá-los com centralidade, uma vez que se apresentam como caminhos para 

uma resolução que permitirá maior autonomia dos colegiados sobre seus PPC’s, maior 

flexibilidade sobre carga horária e componentes propostos.  

Proposta:  

A Formação Geral deverá ter no mínimo 450 horas ou 30 créditos, sendo o primeiro 

período dos estudantes composto exclusivamente com componentes da Formação 

Geral, a serem indicados por cada Centro de Formação.  

Os componentes da Formação Geral estarão dispostos em Eixos, com objetivos 

formativos específicos, sendo eles:  

I – Matemática e Informática  (90 horas / 06 créditos) 

II – Construções Textuais Acadêmicas; (90 horas / 06 créditos) 

III – Artes e Humanidades na Formação Cidadã; (120 horas / 08 créditos 

IV –  Ética e Bioética na Extensão Universitária; (60 horas / 04 créditos) 

V - Línguas  Estrangeiras (90 horas/ 06 créditos)  

O objetivo da formulação em eixos e não em áreas ou em componentes curriculares 

específicos, é corrigir a grave deformação interpretativa no olhar interdisciplinar 

anteriormente proposto pela Formação Geral, que limitava as possibilidades, a partir da 

estrutura engessada de componentes, ofertados simultaneamente nos três campi. Isso 



gera problemas de toda ordem, desde encontrar professores para tantas turmas 

específicas, até problemas pedagógicos pela falta de conexão de alguns componentes 

com a realidade material dos estudantes e a ausência de espaço e equipamentos para 

realizar as atividades.  

Cada eixo poderá ter até quatro componentes curriculares, cabendo ao Centro de 

Formação fazer a escolha de qual deles será obrigatório no primeiro período. Os demais 

componentes poderão ser escolhidos pelos alunos, a partir do segundo período letivo, 

após a familiarização com o processo de matrícula online feito via Sigaa.  

Dessa forma, a Formação Geral será flexibilizada o suficiente para que os Centros de 

Formação possam planejar-se com mais independência, mas específica o suficiente para 

não perder de vista seus objetivos principais.  

Será também de responsabilidade dos Centros de Formação a criação de um “Itinerário 

Formativo”, com a estrutura dos cursos, os caminhos de formação possíveis, e os 

componentes que deverão ser cumpridos para tal. Este documento deverá ser enviado 

a todos os estudantes matriculados no Centro de Formação, de forma a elucidar para os 

ingressantes, como se constituem as trajetórias acadêmicas na UFSB.  

De posse do Itinerário Formativo, o estudante terá mais facilidade para exercer sua 

autonomia nas escolhas de componentes, podendo inclusive dar ênfase as áreas onde 

identifique carências.  

Componentes Curriculares: 

Os componentes curriculares propostos para a formação geral deverão ser formulados 

seguindo as Diretrizes estabelecidas pela PROGEAC no presente Processo, entretanto 

devem receber as sugestões do DCE, uma vez que temos demandas e formulações 

construídas em Congresso que poderão colaborar nesta construção. Ficando 

estabelecido que o DCE fará contribuições em caráter de sugestão, não imposição.  

Eixos:  

I – Matemática e Informática  (90 horas / 06 créditos) 



Este eixo é um dos mais sensíveis e apontados com muita centralidade nas falas dos 

estudantes. Matemática e Informática sequer são nomeadas na proposta redigida pela 

PROGEAC, portanto este é um ponto sensível. A proposta para este eixo é de 

componentes que sejam contextuais, ou seja, que abranjam as especificidades de cada 

área do saber. Portanto, o componente de Matemática para Ciências, por exemplo, 

deverá preparar o aluno, ainda que de forma introdutória, para os cálculos que 

invariavelmente encontrarão ao longo de sua formação. O mesmo deverá ser pensado 

para Educação, Artes, Humanidades e Saúde.  

II – Construções Textuais Acadêmicas; (90 horas / 06 créditos) 

Este Eixo também foi apontado com frequência nas falas dos colegas durante o 

congresso, tendo em vista que a escrita acadêmica exige técnicas que não são ensinadas 

adequadamente no ensino médio, e são paulatinamente cobradas dos estudantes 

durante suas formações. Sendo assim, este eixo deve compreender componentes 

técnicos, que ensinem as diferenças entre os formatos de texto, suas aplicações, 

exigências gerais e uma base de formatação.  

III – Artes e Humanidades na Formação Cidadã; (120 horas / 08 créditos) 

Este eixo deverá ter abordagem interdisciplinar, estudando as dimensões da cidadania 

e democracia, assim como expressões artísticas e culturais que permeiam a construção 

pessoal do indivíduo e a sua relação com a sociedade. Este eixo DEVERÁ ter 

componentes que abordem a importância da Participação Social, em específico, a 

importância do movimento estudantil.  

IV –  Ética e/ou Bioética na Extensão Universitária; (60 horas / 04 créditos) 

Este eixo deverá se ocupar da introdução dos temas de Ética e/ou Bioética, com 

componentes de cunho filosófico, mas abordando os pilares do ensino superior 

universitário, com ênfase nas concepções de extensão. Assim, a extensão deverá ser 

compreendida aqui, pela perspectiva da Ética e da Bioética, o que será útil também para 

a área da pesquisa.  

V - Línguas  Estrangeiras (90 horas/ 06 créditos)  



Este eixo deve ofertar componentes curriculares de línguas estrangeiras e de libras, 

abrindo espaço para oferta de outras línguas na Formação Geral. Isso pois, além da 

carência de professores de Língua inglesa, temos muitos alunos que preferem ter o 

primeiro contato com outras línguas não apenas o inglês, ainda que em caráter 

introdutório (tendo em vista a carga horária reduzida), mas sendo possível dar 

sequência no aprendizado com outros componentes ofertados fora da formação geral, 

e que podem ser pegos como cultura complementar.  

Questões finais:  

Este parecer propões importantes mudanças estruturais e filosóficas sobre a formação 

geral. A minha relatoria fez um esforço na tentativa de atender as demandas discentes 

mesmo diante das limitações que a nossa estrutura (ou desestrutura) nos impõe. Faltam 

professores de muitas áreas, faltam definições que superam a nossa competência 

enquanto Conselho Universitário, e não é fácil jogar sem todas as peças. 

Por isso, o empenho deste parecer foi no sentido de participar outros olhares sobre a 

questão, abrindo caminhos para que adequações específicas de cada curso possam ser 

feitas. Portanto mais poder de decisão aos Centros de Formação e Unidades 

Acadêmicas, que ficam sempre com a dura tarefa de equalizar: tempo, regime de ciclos, 

PPC’s, intercampia dentre outras questões, sempre limitantes. Nesse sentido, as 

alterações foram propostas como um alívio para alguns destes arrochos, sem perder de 

vista os objetivos da Formação Geral proposta pelos Discentes.  

Espero, ao estabelecer um mínimo de carga horária, permitir que aos colegiados de 

curso possam ampliar suas Formações Gerais de forma a atender as exigências de órgãos 

externos a UFSB. É o caso das Licenciaturas, que sofrerão alterações em breve pela DCN, 

assim como os cursos de segundo ciclo em vias de aprovação ou autorização do MEC, e 

que, portanto, não podem alterar seus PPC’s neste momento.  

Optamos por suprimir a expressão “semestre” já que esta discussão não está em pauta 

neste processo, e sugerimos alterar a redação para “período”, com ênfase na carga 

horária, deixando a discussão de semestre ou quadrimestre para momento mais 

oportuno.  



Entretanto, resta a preocupação com os Colégios Universitários.  

Recairá sobre este egrégio grupo de conselheiros, em breve, a discussão sobre o futuro 

da rede CUNI. Precisamos nos debruçar sobre esta questão com mais atenção e cuidado. 

Proponho que as medidas sugeridas para a composição da minuta de formação geral 

não encerrem ou limitem o potencial de atividade nos CUNI, pois seria uma perda 

inestimável. Uma vez que não temos ainda definições sobre como trataremos o formato 

de educação no CUNI, solicito que tenhamos novas discussões sobre o tema, não 

reduzindo apenas a formação geral o vínculo que a UFSB tem hoje com os Colégios 

Universitários.  

Esta relatora acredita que as contribuições feitas dão conta de uma proposta mais 

flexível e muito mais adequada a realidade dos estudantes no nosso território. 

Entretanto como última sugestão, solicito que estas alterações tenham um tempo para 

que as adequações necessárias possam ser feitas, inclusive as alterações com relação a 

semestre e quadrimestre e as exigências do MEC aos cursos que ofertamos, que exigirão 

alterações de PPC. 

 

Conclusão: 

 

O parecer é pela aprovação da proposta de reformulação da Formação Geral, desde que 

consideradas as sugestões realizadas nele. 

 

 

Lia Valente Martins   

Representante Discente do Campus Sosígenes Costa  
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RESOLUÇÃO X / 2020 

Dispõe sobre a Formação Geral da 

UFSB; Revoga a Resolução n. 

22/2017. 

  

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA 

BAHIA, no uso de suas atribuições, e  

CONSIDERANDO a necessidade de reformulação da Formação Geral desta 

Universidade, instituída, anteriormente, pelas Resoluções n. 20/2015 e 22/2017; 

CONSIDERANDO o Plano Orientador da Universidade, que prevê a implantação da 

Formação Geral; 

CONSIDERANDO a deliberação do plenário em Reunião Ordinária realizada no dia, 

  

R E S O L V E: 

Art. 1º Estabelecer novas diretrizes para a Formação Geral dos cursos de graduação da 

UFSB. 

 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO E OBJETIVOS 

 

Art. 2º A Formação Geral é um currículo comum aos cursos da UFSB composto por 

Componentes Curriculares obrigatórios que visam auxiliar na transição da educação básica 

para o ensino superior a partir do reconhecimento da Universidade como espaço 

heterogêneo de compartilhamento de saberes que têm como princípio a interação dialógica, 

criativa e crítica. 

Art. 3º A Formação Geral objetiva preparar o/a estudante para a vivência acadêmica e 

cidadã, com ênfase na complexidade das relações entre ciência, tecnologia e sociedade; no 

aprimoramento de práticas contemporâneas de interação; e no reconhecimento da 

importância da arte e da cultura na constituição dos sujeitos. 

Art. 4° Os Componentes Curriculares da Formação Geral devem primar pelo conteúdo 

interdisciplinar, constituindo um campo de saberes que auxilie no entendimento do modelo 

da Universidade e na formação integral do/a estudante. 



Parágrafo único. Concebe-se um campo de saber, tal qual especificado pelo Ministério da 

Educação, como um recorte específico de uma área do conhecimento ou a articulação de 

elementos de uma ou mais áreas. 

  

CAPÍTULO II 

DA CONSTITUIÇÃO 

 

Art. 5º A Formação Geral é constituída por Componentes Curriculares das seguintes áreas: 

I – Artes; 

II – Ciências; 

III – Humanidades; 

IV – Linguagens. 

Parágrafo único. A Formação Geral é constituída também por um Componente Curricular 

referente à creditação da extensão nos currículos de graduação. 

  

CAPÍTULO III 

  DA CARGA HORÁRIA E CREDITAÇÃO 

Art. 6º O cumprimento da carga horária e creditação da Formação Geral é obrigatório e 

compreende 360 horas e 24 créditos, assim distribuídos: 

I – Artes (60h / 04 créditos); 

II – Ciências (60 horas / 04 créditos); 

III – Humanidades (60 horas / 04 créditos); 

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

horas / 04 créditos); 

V – Extensão (60 horas / 04 créditos). 

Art. 7º O/A estudante não integralizará o curso se não tiver cumprido a carga horária total 

e os créditos da Formação Geral. 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

DA OFERTA 

Art. 8° Os cursos de 1º e 2º ciclos devem prever, na matriz curricular, a oferta da Formação 

Geral, em sua totalidade, como obrigatória. 

Art. 9º A oferta dos Componentes Curriculares que constituem a Formação Geral é de 

responsabilidade das Unidades Acadêmicas de cada campus, observando-se a sua área de 

concentração. 

Parágrafo único. A responsabilidade da oferta do Componente Curricular referente à 

extensão deve ser compartida entre as Unidades Acadêmicas de cada campus. 

Art. 10. São ofertados, simultaneamente, até três Componentes Curriculares por área, sendo 

que, no ato da matrícula, o/a estudante deverá escolher cursar apenas um de cada área. 

§ 1º Os Componentes Curriculares de área devem ser ofertados no quadrimestre de ingresso 

do/a estudante na Universidade. 

§ 2º O Componente Curricular referente à extensão deve ser ofertado no segundo 

quadrimestre. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 11. A matriz curricular dos Projetos Pedagógicos de Cursos deverá adequar-se a esta 

Resolução no prazo de até dois quadrimestres, devendo apresentar a equivalência entre a 

arquitetura anterior da Formação Geral e a atual. 

Parágrafo único. Para os/as estudantes ingressantes no quadrimestre 2020.2, cuja matriz 

curricular do curso de ingresso não constar a Formação Geral como disposta nesta 

Resolução, será permitida a convalidação de Componentes Curriculares da antiga Formação 

Geral com os novos Componentes Curriculares propostos, desde que respeitada a carga 

horária/área, no limite máximo de 300h, dispensando-se o cumprimento integral de 900h. 

Art. 12. Os casos omissos desta Resolução serão analisados pela Progeac e apreciados pela 

Câmara de Graduação. 

Art. 13. Fica revogada a Resolução n. 22/2017. 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Itabuna, xx de xxx de 2020. 



  

JOANA ANGÉLICA GUIMARÃES DA LUZ 

REITORA 
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