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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 nove de junho de dois mil e vinte.  

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte, às quatorze horas e sete 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 Caputo 

(Vice-Decana), Prof. Francisco Gabriel Rego, Prof. Gessé Almeida Araujo, Prof.  Jaqson 

Alves Santos,  Prof. Leandro Gaffo, Profª. Naíssa Carvalho Rajão, a coordenadora do 

PIPEC: Paula Rita Bacellar Gonzaga; a representante docente:  Profª Danielle Barros 

Fortuna e o representante discente: Iulas de Souza Ramos. Informes: 1) Lívia informou 

que, em virtude do feriado e da reunião do Consuni, não haverá reunião esta semana. Além 

disso, estão sendo montados os GTs para definir os componentes da Formação Geral. 2) 

Caroline informou que haverá projetos do Pibid e de Residência Pedagógica, no Campus 

Paulo Freire. Ela solicitou aos docentes que divulguem para os discentes, porque a fase 

agora é da inscrição. PAUTA: Proposta de alteração do Estatuto da UFSB. 

DELIBERAÇÕES: Lívia disse que amanhã ocorrerá a reunião do Consuni com a pauta de 

reformulação do Estatuto da UFSB. Ela esclareceu que dois colegiados encaminharam 

parecer ao decanato, o B.I e L.I Artes e o L.I.C.N.T. Francisco Gabriel e Caroline Caputo 

apresentaram os pareceres aos membros participantes. Iulas relatou que, na última 

assembleia discente, discutiu-se esse assunto e foi deliberado que é necessário adequações 

à proposta, respeitando as decisões tomadas em congresso discente, como a reformulação 

dos PPCs, visando a nova Formação Geral e a proposta de regime semestral. A depender do 

que ocorrer na reunião, a representação solicitará um pedido de vistas, para que haja mais 

tempo para o debate. Lívia sugeriu que o posicionamento da Congregação considerasse os 

pontos elencados no parecer do Colegiado de Artes (em anexo). Lívia esclareceu também 

que com relação a organização acadêmica/ estrutura acadêmica da UFSB, não há 

necessidade de menção do IHAC, porque quando é colocado Unidades universitárias, já 

está se referindo a IHAC e CFs. Após análise dos pontos, a Congregação votou favorável 

ao parecer em questão, com acréscimo de dois itens levantados no parecer da L.I.C.N.T, 

conforme documento em anexo.  Nada mais havendo a tratar, às quatorze horas e cinquenta 

e três 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, 

nove de junho de dois mil e vinte. 

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

 

 

Tec. Adm. Fabiana Cajazeira Figueiredo  
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Demais presentes: 

 

Lívia Santos Lima Lemos 

 

Caroline Caputo 

 

Francisco Gabriel Rego  

 

Gessé Almeida Araújo 

 

Jaqson Alves Santos 

 

Leandro Gaffo 

 

Naíssa Carvalho Rajão 

 

Paula Rita Bacellar Gonzaga 

 

Danielle Barros Fortuna 

 

Iulas de Souza Ramos  
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Parecer BI Artes/LI Artes sobre a minuta do Estatuto da UFSB a ser apreciado 
no CONSUNI 
 
Prezada, decana 
Depois de discutirmos o tema nos dois colegiados e tendo como base os 
principais alterações apresentadas pela planilha elaborada pelo professor André 
Rêgo, apresentamos os seguintes posicionamentos: 
 
Competência do CONSUNI 
 

• O colegiado se posicionou contrário a mudança apresentada no novo 
estatuto, optando pelo que é apresentado no atual estatuto: “Eleger, entre 
os decanos das unidades universitárias, o substituto eventual do reitor 
(Artigo 16, Inciso I, alínea a)”- OK 

 
Natureza do Conselho Estratégico Social (CES) 

• Concordamos com a modificação proposta no novo estatuto desde seja 
observado os seguintes pontos presentes no estatuto atual: Manutenção 
da composição atual, Manutenção dos representantes externos, 
indicação do número de representantes. 

 
Competências do Conselho Estratégico e Social 

• Favorável ao apresentado no novo estatuto. Contudo, ressaltamos a 
importância de se manter estatuto a realização do Fórum Estratégico 
Social, a ocorrer a cada dois anos. 

 
Sobre mandato e eleição de reitor e vice-reitor 

• Manutenção do que é estabelecido no estatuto atual. 

 
Competências da Reitoria 

• Manutenção do que é apresentado no atual estatuto. 

 
Pró-Reitorias que gerenciam a UFSB 

• Favorável à alteração proposta no novo estatuto 

 
Composição do Conselho de Gestão da UFSB 

• Manutenção do que é apresentado no atual estatuto. 

 
Organização acadêmica/ estrutura acadêmica da UFSB: unidades 
universitárias 

• Favorável a mudança proposta no novo estatuto. Contudo, ressaltamos a 
importância de se fazer menção ao IHAC, tal como é feito no artigo 25 do 
atual estatuto. 
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Organização acadêmica/ estrutura acadêmica da UFSB: Rede Anísio 
Teixeira de Colégios Universitários (Rede CUNI) 

• O colegiado não realizou uma deliberação específica por acreditar que ele 
evolveria questões mais profundas. Acreditamos que é importante que em 
uma nova reescrita do dispositivo possa contemplar uma definição mais 
clara acerca dos seguintes pontos: Metapresencialidade, Ead e formação 
nos CUNIs. 

 
Lotação docente em unidades universitárias 

• Favorável a mudança proposta no novo estatuto 

 
Órgãos complementares 

• Favorável a mudança proposta no novo estatuto. Contudo, ressaltamos a 
importância do Consuni como uma instância de avaliação e discussão da 
decisão da reitoria.  

 
Regime de ciclos (Atividades acadêmicas/ ensino-aprendizagem) 

• Favorável a mudança proposta no novo estatuto 

 
A Residência Profissional no 3º ciclo de caráter profissional (mestrado e 
doutorado) 

• Favorável a mudança proposta no novo estatuto 

 
Ingresso de estudantes na graduação 

• Favorável a mudança proposta no novo estatuto 

 
Progressão para o 2º ciclo 

• O colegiado optou por ressaltar a importância de que no novo estatuto 
deva trazer a proposta da reitoria para a progressão. Acreditamos que, 
não mencionar nem definir isso agora, só acarretaria ainda mais 
problemas. É importante que se estabeleça critérios gerais capazes de 
dar conta das demandas dos cursos, dos estudantes bem como do 
programa de ação afirmativa proposto pela universidade. 

 
Entrada no 3º ciclo 

• A favor da mudança. Contudo, ressaltamos a importância de se 
especificar os critérios a serem adotados de forma geral na entrada do 
terceiro ciclo. 

Atividades de pesquisa e extensão 

• Favorável a mudança proposta no novo estatuto 

 
Att, 
Francisco Gabriel e Gessé Almeida 
 
Pontos do parecer da LICNT, adicionados ao parecer:  
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1-O colegiado da LICNT está de ACORDO, mas, solicita que este 

processo seja transparente, participativo, para a construção e detalhamento do 

Regimento e que os processos no Regimento, sejam construídos de forma 

detalhada e clara, com a participação de todas as instâncias da UFSB. 

 2-  O colegiado manifesta sua preocupação com a posição e situação da 

pesquisa, extensão, criação e inovação dentro do Estatuto, não ficou claro, onde 

a pesquisa, extensão, criação e inovação respondem e/ou se encaixem, 

enfatizando que esta discussão deve ser mantida, de forma a ficar claro como 

se dará a pesquisa e extensão dentro da universidade.  

4- Qual o motivo da divergência entre os parágrafos relacionados aos 

servidores docentes e técnicos sobre a vida funcional disciplinar no que tange o 

código de ética do servidor púbico, pois, apresenta apenas os docentes como 

possuidores de vida funcional disciplinar, enquanto os técnicos, com vida 

funcional?  

 
 


