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1. Apresentação do escopo de ações do Decanato e descrição do setor 

 
 

 

1.1 Introdução 

 

Este relatório do decanato do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências do Campus Sosígenes 

Costa (IHAC/CSC) é fruto de uma produção coletiva que contou com a contribuição de Zenilton 

Gondim Silva, Marcel Anderson Nascimento Novais, Leonilton Cagy Silva – servidores da 

Secretaria Acadêmica do Campus Sosígenes Costa (CSC); Renan Araújo Gomes – servidor da 

Secretaria Executiva do CSC; Rosângela Rocha – servidora do setor de Serviço Social do CSC; 

Adriano Marcus Nunes Gomes – servidor do setor administrativo do CSC; Fagner Joaquim 

Barbosa de Souza – coordenador administrativo do CSC.  

 

O escopo da ação do decanato do IHAC/CSC se dá no âmbito da gestão acadêmica. Todos os 

professores lotados no CSC têm vinculação primária no IHAC. No que tange aos estudantes, 

todos que têm matrícula efetivada em cursos de 1º Ciclo, considerando também aqueles com 

entrada pela Área Básica de Ingresso (ABI), inserem-se nos processos de gestão que estão sob a 

responsabilidade do IHAC. O papel do decanato passa pela mediação integrada de processos 

formativos, de gestão, de pesquisa e de extensão respaldada nas diretrizes que caracterizam a 

UFSB, as quais são explicitadas em seus documentos oficiais, contribuindo para a dinamização 

da sociedade/cultura local a partir da valorização/problematização coletiva de questões do 

território. O Plano Orientador da UFSB destaca que “as unidades universitárias são lideradas por 

dirigentes (decanos) que se ocupam efetivamente da gestão acadêmica, não sendo, portanto, 

gerentes de rotinas e problemas do cotidiano administrativo”.  

 

O conjunto de ações de natureza acadêmica conduzido pelo IHAC tem potência para orientar 

ações administrativas necessárias para o bom funcionamento da universidade, principalmente na 

fase de estruturação em que essa se encontra, tendo implantado somente cursos de 1º Ciclo. 

Afinal, a tomada de decisão nos diferentes espaços da UFSB deve manter relação direta com as 

suas diretrizes acadêmicas institucionalmente estabelecidas. Nesse contexto, o decanato, ao 

desenvolver registros, sistemas e dispositivos transparentes de avaliação acadêmica institucional, 

produzindo de modo constante e confiável informações qualificadas capazes de orientar 

processos de gestão acadêmica, oportuniza aos setores administrativos da UFSB um suporte para 



construção de atividades meio, necessárias para o pleno desenvolvimento acadêmico da 

universidade. 

 

O decanato realiza a gestão pedagógica de cinco Licenciaturas Interdisciplinares (LIs) e quatro 

Bacharelados Interdisciplinares (BIs) de primeiro ciclo, da rede CUNI de Colégios 

Universitários, e do CIEPS (Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro). Os três IHACs 

da UFSB acompanham de forma integrada a implantação e consolidação de 9 cursos de primeiro 

ciclo, 8 CUNIS e três CIEs em todo o seu território de abrangência. O quadro a seguir visa 

demonstrar a rede de atuação formada pelos três IHACs, a rede CUNI de Colégios Universitários, 

os CIES e os cursos de Primeiro Ciclo hoje constituídos: 

 

Cinco Licenciaturas 

Interdisciplinares 

Rede CUNI 

Colégios 

Universitários 

CIES – Complexo 

Integrado de Educação 

SEDES Quatro Bacharelados 

Interdisciplinares 

Artes e suas 

tecnologias 

 

Linguagens, códigos 

e suas tecnologias 

 

Ciências Humanas 

e suas Tecnologias 

 

Matemática, 

computação 

e suas tecnologias 

 

Ciências da natureza 

e suas tecnologias 

CUNI Itabuna  

CIES – Colégio 

Amélia Amado 

 

IHAC 

Campus Jorge Amado 

 

 

 

Artes 

 

Humanidades 

 

Ciências 

 

Saúde 

CUNI Ilhéus 

CUNI Ibicaraí 

Cuni Coaraci 

CUNI Itamarajú  

CIES – Colégio 

Itamarajú 

 

IHAC 

Campus Paulo Freire CUNI – Sede 

CUNI Cabrália  

CIES – Colégio 

Pedro Álvares Cabral 

 

IHAC 

Campus Sosígenes Costa CUNI CIEPS 

 

 

 

Para garantir a difusão acadêmica regional com eficiência e equidade, as diferentes etapas da 

gestão acadêmica dos cursos de primeiro ciclo são realizadas buscando harmonizar tomadas de 

decisão com os outros dois decanatos dos IHACs – Campus Paulo Freire (Teixeira de Freitas) e 

Campus Jorge Amado (Itabuna) – e com a PROGEAC. Busca-se assim a isonomia entre as 

formações de primeiro ciclo realizadas nos diferentes campi, proporcionando não só o 

amadurecimento curricular em uma perspectiva intercampi, mas também a paridade de chances 

de acesso às opções de segundo ciclo pleiteadas pelos estudantes. Encontramo-nos em 

permanente construção coletiva para responder às necessidades postas pelo Projeto Político 

Pedagógico da UFSB, buscando formas de gestão compartilhada entre as Unidades Acadêmicas. 

Se, por um lado, o papel do decanato é extenso, intenso e fundamental no desempenho de tarefas 

como: planejamento de ofertas de componentes curriculares, construção de quadro de horários, 



organização acadêmica vinculada à infraestrutura, alocação de docentes e acompanhamento de 

suas atividades em acordo com os demais centros de formação em que se encontram afiliados, 

aprovação de projetos de pesquisa, inovação, criação, integração social e sustentabilidade, 

acompanhamento das equipes docentes e dos colegiados, e na direção da Congregação para os 

demais temas de interesse da Unidade, por outro, ele não deve atuar de forma isolada, 

independente, sem considerar os demais IHACs e os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) dos 

nove cursos de primeiro ciclo da UFSB. Estes últimos passam a cumprir um papel fundamental 

na gestão dos cursos, considerando que, embora existam 27 colegiados para os cursos de Primeiro 

Ciclo desenvolvidos nos três campi, os referidos cursos de LI e BI da UFSB são apenas nove. 

Observamos que as diretrizes hoje relacionadas aos cursos de Primeiro Ciclo para o registro e 

avaliação pelo E- MEC estão expressas no relatório apresentado pela reitoria da UFSB, após 

consulta, em reunião realizada com a Secretaria de Regulação do Ensino Superior em 

10/03/2016. É com base neste documento que fundamentamos os passos assumidos por nossa 

gestão durante o ano de 2016: 

 

No item 2, a DIREG apresentou o relatório do e-MEC evidenciando a ausência de pendências, porém 

com o registro no cadastro de 27 cursos ofertados pela UFSB, sendo 12 cursos de BI e 15 cursos 

ABI-LI cadastrados segundo endereço de oferta, e um curso de Medicina. A Diretora Luanna 

assinalou a redundância de oferta de uma mesma denominação de curso em distintas localidades, com 

repetição do cadastro. O modelo de ciclos e CUNIs da UFSB foi novamente exposto pela equipe da 

UFSB, esclarecendo que em vez de 27 cursos são 9 (4 BI e 5 LI), oferecidos em cada um dos três 

campi. Os registros se multiplicaram porque o formulário do E-MEC só aceita um endereço para cada 

entrada; como o sistema gera um código para cada curso a partir do endereço aparecem 27 cursos. A 

equipe da SERES entendeu e aceitou que temos efetivamente 9 cursos com oferta múltipla, e se 

comprometeu a avaliar como alterar o sistema para acolher o modelo de cursos intercampus da 

UFSB. Enquanto este processo se realiza, a UFSB pode cancelar os registros em triplicata, definindo 

um endereço de origem para cada curso. (Reitoria: Relatório da reunião com a Secretaria de 

Regulação do MEC ocorrida em 10 de março de 2016, enviado por e-mail em 16/3/2016) 

 

Cada IHAC de cada campus conta com um decanato e sua congregação para realizar, em 

conjunto com nove colegiados de curso e um colegiado de Formação Geral (FG), a gestão das 

Licenciaturas e dos Bacharelados Interdisciplinares do primeiro ciclo. Devido ao caráter 

intercampi dos cursos do primeiro ciclo, é necessário que a PROGEAC coordene os trabalhos dos 

NDEs que asseguram a integração intercampi, evidenciando as diretrizes de planejamento de 

cada curso aos decanos de IHAC. Deste modo, os decanatos trabalham com registros validados 

em uma perspectiva intercampi, minimizando distorções. A análise destes registros pelo decanato  

ganha força por ir além das questões localmente situadas.  

 



 

 

 

15 colegiados de Lis 

 

 

Colegiado da LI de Artes 

e suas tecnologias – CJA 

 

Colegiado da LI de Artes 

e suas tecnologias – CSC 

 

Colegiado da LI de Artes 

e suas tecnologias - CPF 

 

Colegiado da LI de Linguagens, 

códigos e suas tecnologias – CJA 

 

Colegiado da LI de Linguagens, 

códigos e suas tecnologias – CSC 

 

Colegiado da LI de Linguagens, 

códigos e suas tecnologias - CPF 

 

Colegiado da LI de Ciências Humanas 

e suas Tecnologias – CJA 

 

Colegiado da LI de Ciências Humanas 

e suas Tecnologias – CSC 

 

Colegiado da LI de Ciências Humanas 

e suas Tecnologias - CPF 

 

Colegiado da LI de Matemática, 

computação e suas tecnologias – CJA 

 

Colegiado da LI de Matemática, 

computação e suas tecnologias – CSC 

 

Colegiado da LI de Matemática, 

computação e suas tecnologias - CPF 

 

Colegiado da LI de Ciências da natureza 

e suas tecnologias – CJA 

 

Colegiado da LI de Ciências da natureza 

e suas tecnologias – CSC 

 

Colegiado da LI de Ciências da natureza 

e suas tecnologias – CPF 

 

 

PROGEAC 

+ 

9 NDEs: 

 

NDE LI de Artes e suas tecnologias 

 

NDE LI de 

Linguagens, códigos e 

suas tecnologias 

 

NDE LI de 

LI de Ciências Humanas 

e suas Tecnologias 

 

NDE LI de 

LI de Matemática, computação 

 

NDE LI de 

Ciências da natureza 

 

NDE BI de Artes 

 

NDE BI de Humanidades 

 

NDE BI de Ciências 

 

NDE BI de Saúde 

 

+ 

 

IHAC 

Campus Jorge Amado 

Decanato + Congregação 

 

 

 

IHAC 

Campus Sosígenes Costa 

Decanato + Congregação 

 

 

 

IHAC 

Campus Paulo Freire 

Decanato + Congregação 

 

 

12 colegiados de BIs 

 

Colegiado do BI de 

Artes – CJA 

 

Colegiado do BI de 

Artes – CSC 

 

Colegiado do BI de 

Artes - CPF 

 

 

Colegiado do BI de  Humanidades – CJA 

 

Colegiado do BI de Humanidades – CSC 

 

Colegiado do BI de Humanidades - CPF 

 

 

Colegiado do BI de Ciências – CJA 

 

Colegiado do BI de Ciências – CSC 

 

Colegiado do BI de Ciências - CPF 

 

 

Colegiado do BI de Saúde – CJA 

 

Colegiado do BI de Saúde – CSC 

 

Colegiado do BI de  Saúde – CPF 

 

 

Colegiado de Formação Geral – CJA 

 

Colegiado de Formação Geral – CSC 

 

Colegiado de Formação Geral - CPF 

 

 

 

 

Apresentamos a seguir, dados atualizados sobre infraestrutura, número de professores, 

estudantes e diferentes atividades do IHAC/CSC: 

 

 

 

 



1.2 Infraestrutura do CSC disponível para o IHAC segundo dados da Coordenação 

Administrativa do CSC em fevereiro 2017 
 

 

 

 

1.3 Quadro de professores do IHAC/CSC segundo dados fornecidos pela Secretaria 

Executiva em fevereiro 2017 
 

 

 

Categorias de Entrada: 
2013 2014 2015 2016 Total: 

Admissão Saída Admissão Saída Admissão Saída Admissão Saída  

Professor 

Ativo 

Permanente 

Concurso 

UFSB 
  10  10   -01 19 

Redistribuição   19  12 -02 01  30 

Removido de 

CPF ou CJA 
    03*  04**  07 

Professores Cedidos 03  02   -03  -01 01 

Professor Substituto     04  01  05 

Professor Visitante     02  03  05 

Total 03  31  31 -05 09 -02 67 

 

 
*Professores:  

Eliana Póvoas (Redistribuição para CJA em 2014. Veio para CSC em 2015);  

Fabiana Felix (Nomeada pelo Concurso para CJA em 2014. Veio para CSC em 2015);  

Isabel Belasco (Nomeada pelo Concurso para CPF em 2014. Veio para CSC em 2015). 

 

 

**Professores: 

Álamo Pimentel (Redistribuído para CJA em 2015. Veio para CSC em 2016); 

David Cavallo (Professor Visitante CJA em 2014. Veio para CSC em 2016); 

Márcio Florentino (Redistribuído para CPF em 2014. Veio para CSC em 2016); 

Paulo Dimas (Nomeado pelo Concurso para CJA em 2015. Veio para CSC em 2016). 

 2014/3 2015/2 2016/2 

Salas 6 12 18 

Laboratórios - - - 

Biblioteca - - 1 (Em implantação) 

Equipamentos  

Desktops 126 (Não existe registro da chegada de todos os equipamentos no campus) 

TV 55” 41 

Câmera Filmadora 2 

Tripé Câmera 1 

WEBCAM 31 

Data Show 11 

Microfone com fio 20 

Microfone sem fio 3 

Tela projeção 2 

Câmera fotográfica 1 

Mesa de som 1 

Notebooks emprestados aos 

aos estudantes 
203 207 155 

Frota Veículos  

GOL 1 

Micro-ônibus 1 

DUSTER 1 

VAN 1 

AMAROK 1 



 

Este último quadro mostra que, em 2013, havia apenas três professores lotados no CSC. Em 

2014, havia 34, aumentando para 60 em 2015 e para 67 em 2016, conforme mostra o gráfico a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

Apesar da evolução evidenciada no gráfico, é importante observar que o fator de crescimento 

do número de professores observado nos dois últimos anos necessita aumentar 

consideravelmente para os anos vindouros. Este aumento é fundamental para que os cursos de 

primeiro ciclo se consolidem, para que novas entradas de estudantes ocorram, bem como para 

que os cursos de 2º e 3º ciclos sejam implantados de modo consistente. 

 

 

 

 

 



1.4 Quadro geral de estudantes do IHAC/CSC com datas de ingresso e situação de 

matrícula. Dados atualizados fornecidos pela Secretaria Acadêmica do CSC em março 

2017 (relatório em anexo) 
 

 
 

 

Ingressantes 

ENEM 

 

 

Ingressantes 

por 

mobilidade 

 

 

Mudança ou 

escolha 

de curso 

 

 

Transferência 

de Campus 

 

 

Reopção 

 

 

Desistência 

Definitiva 

de Curso 

 

 

Suspensão 

Temporária 

de Matrícula 

 

 

Não 

Solicitada 

 

 

Solicitada 

 

 

ABI-SEDE (Noturno) 2014.3 106 0 45 4 0 3 6 22 25 

ABI-SEDE (Noturno) 2015.2 83 0 25 6 2 2 6 18 25 

ABI-SEDE (Noturno) 2016.2 80 0 0 0 0 1 2 12 65 

ABI-CUNI-PORTO (Noturno) 2014.3 30 0 10 0 3 0 2 9 7 

ABI-CUNI-PORTO (Noturno) 2016.2 41 0 0 0 0 0 2 4 35 

ABI-CUNI-CABRÁLIA (Noturno) 2014.3 30 0 15 0 0 0 1 4 10 

ABI-CUNI-CABRÁLIA (Noturno) 2016.2 48 0 0 0 0 1 0 1 46 

BI-ARTES (Noturno) 2015.2 22 1 0 0 1 0 1 9 12 

BI-ARTES (Noturno) 2016.2 29 0 0 0 0 0 2 0 27 

BI-ARTES (Vespertino) 2014.3 24 0 2 1 1 3 4 4 9 

BI-ARTES (Vespertino) 2015.2 15 0 1 1 1 0 3 4 5 

BI-CIÊNCIAS (Noturno) 2014.3 0 8 0 0 0 0 0 2 6 

BI-CIÊNCIAS (Noturno) 2015.2 27 7 1 0 0 3 0 6 24 

BI-CIÊNCIAS (Noturno) 2016.2 30 0 0 0 0 0 0 4 26 

BI-CIÊNCIAS (Vespertino) 2014.3 28 11 3 2 2 0 3 8 21 

BI-CIÊNCIAS (Vespertino) 2015.2 28 1 2 0 2 4 0 6 14 

BI-HUMANIDADES (Noturno) 2014.3 0 7 0 0 0 0 0 0 7 

BI-HUMANIDADES (Noturno) 2015.2 30 5 1 0 1 0 2 8 23 

BI-HUMANIDADES (Noturno) 2016.2 31 0 0 0 0 0 2 3 26 

BI-HUMANIDADES (Vespertino) 2014.3 29 10 1 0 2 1 5 4 26 

BI-HUMANIDADES (Vespertino) 2015.2 25 4 0 0 0 5 2 7 15 

BI-SAÚDE (Noturno) 2014.3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

BI-SAÚDE (Noturno) 2015.2 24 5 0 7 0 0 0 4 18 

BI-SAÚDE (Noturno) 2016.2 31 0 0 0 0 1 1 5 24 

BI-SAÚDE (Vespertino) 2014.3 27 12 0 6 1 2 1 5 24 

BI-SAÚDE (Vespertino) 2015.2 32 3 0 0 0 2 4 6 23 

LI-ARTES (Noturno) 2014.3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

LI-CIÊNCIAS (Noturno) 2014.3 0 5 0 0 0 0 0 0 5 

LI-HUMANIDADES (Noturno) 2014.3 0 5 0 0 0 0 0 1 4 

LI-HUMANIDADES (Noturno) 2015.2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

LI-LINGUAGENS (Noturno) 2014.3 0 7 0 0 0 0 0 0 7 

LI-MATEMÁTICA (Noturno) 2014.3 0 6 0 0 0 0 0 0 6 

LI-MATEMÁTICA (Noturno) 2015.2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Sub-total (Noturno) 642 65 97 15 6 13 27 112 437 

Sub-total (Vespertino) 208 41 9 10 8 19 22 44 137 

TOTAL 850 106 106 26 15 30 49 156 574 

 

 
 

 

 

 



 

1.5 Relação professor/estudante 2015/2016 
 

 

 

 

 

  

2014/3 
 

 

2015/2 

 

2016/2 

 
Total de estudantes 

 

 
274 

 
560 

 
850 

 

Total de professores 

 

 

34 

 

60 

 

67 

 

Relação professor / estudante 

 

 

8,06 

 

9,33 

 

12,69 

 

 

O gráfico a seguir traduz visualmente os dados da tabela:  

 

 

 

 

 



1.6 Carga horária total de CCs ofertados por quadrimestre no IHAC/CSC 
 

 

 

  

2014/03 

 

 

2015/01 

 

2015/02 

 

2015/03 

 

2016/01 

 

2016/02 

 

2016/03 

Turno Matutino 

CCs de 15h/a 

zero zero zero zero zero zero zero 

Turno Matutino 

CCs de 30h/a 

zero zero 02 04 zero zero zero 

Turno Matutino 

CCs de 45h/a 

zero zero zero zero zero zero zero 

Turno Matutino 

CCs de 60h/a  

zero 04 03 02 03 05 02 

Turno Matutino 

CCs de 75h/a 

zero zero zero zero zero zero zero 

Turno Matutino 

CCs de 90h/a 

zero zero zero zero zero zero zero 

Turno Vespertino 

CCs de 15h/a 

zero zero zero zero zero zero zero 

Turno Vespertino 

CCs de 30h/a 

06 07 10 16 05 05 07 

Turno Vespertino 

CCs de 45h/a 

zero zero zero zero zero zero 01 

Turno Vespertino 

CCs de 60h/a 

13 15 32 23 31 28 30 

Turno Vespertino 

CCs de 75h/a 

zero zero zero 02 05 zero 02 

Turno Vespertino 

CCs de 90h/a 

zero zero zero zero zero zero zero 

Turno Noturno 

CCs de 15h/a 

zero zero zero zero zero zero 01 

Turno Noturno 

CCs de 30h/a 

10 14 11 26 16 09 37 

Turno Noturno 

CCs de 45h/a 

zero zero zero zero zero 01 01 

Turno Noturno 

CCs de 60h/a 

20 25 51 24 36 76 54 

Turno Noturno 

CCs de 75h/a 

zero zero zero 01 01 zero 03 

Turno Noturno 

CCs de 90h/a 

zero zero zero 02 zero zero zero 

 

Total de CCs 
 

 

49 

 

65 

 

109 

 

100 

 

97 

 

124 

 

138 

 
Carga horária total 

dos CCs 

 

 
2460h/a 

 
3270h/a 

 
5850h/a 

 
4725h/a 

 
5280h/a 

 
7005h/a 

 
6960h/a 

Somatório da carga 

horária semanal dos 

CCs 
 

 

164h/a 

 

218h/a 

 

390h/a 

 

315h/a 

 

352h/a 

 

467h/a 

 

464h/a 

 
 

 

O gráfico a seguir apresenta visualmente a carga horária total semanal dos CCs a cada 

quadrimestre:  



 
 
 

 

 

 

 

1.7 Média de Carga Horária docente em atividades didáticas (horas-aula) 

 
 

 
  

2014 

 

 

2015 

 

2016 

 

Média da carga 
horária semanal dos 

CCs 

 

 

 
164h/a 

 

 
307,7h/a 

 

 
427,7h/a 

 

Total de professores 

 

 

34 

 

60 

 

67 

 

Média da carga 
horária semanal por 

professor 

 

 

4,82 

 

5,13 

 

6,38 

 

 
 

O gráfico a seguir apresenta visualmente a carga horária semanal por professor entre 2014 e 

2016:  

 



 
 

 
Como se vê, a carga horária semanal média dos professores possui margem para crescimento. 

Porém, é importante ressaltar que nesta fase inicial de implantação da universidade é grande o 

percentual de profissionais envolvidos com trabalhos de gestão, bem como com trabalhos 

relacionados à construção/desenvolvimento dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs), entre 

várias outras atividades inerentes à busca pela consolidação da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ações desenvolvidas em 2016 

 
 

 

 

2.1 Planejamento acadêmico 2016.1; 2016.2; 2016.3 e 2017.1 

 

Consideramos que existe na proposta dos Bacharelados e Licenciaturas Interdisciplinares da 

UFSB, estendidos em 3 localidades, um desejo político explícito de proporcionar formação de 

primeiro ciclo a um maior número de estudantes possível, possibilitando ao mesmo tempo a 

necessária equidade para que possam pleitear os cursos profissionalizantes de segundo ciclo e 

também cursos de terceiro ciclo. Sendo assim, a UFSB assume para si uma desafiadora tarefa de 

tratar internamente a responsabilidade de decidir momentos cruciais do destino dos estudantes.  

 

O fortalecimento deste ponto crucial da proposta da UFSB, abrange, entre outras, duas tarefas:  

 

a) Manter 9 cursos de primeiro ciclo em 3 campi diferentes, cobrindo uma larga extensão 

territorial, que proporcionem terminalidade própria, de qualidade, e com potencial de 

transformação do cenário da Educação na Região; e  

 

b) Oferecer chances equânimes a todos os estudantes do primeiro ciclo para o acesso aos 

cursos de segundo ciclo. 

 

A possibilidade de atender a este ponto crucial e estruturante do projeto político da UFSB se 

concretiza no trabalho de planejamento intercampi, que deve contar com o trabalho dialogado de 

colegiados, NDEs, decanatos e pró-reitorias. Assim, temos o desafio de trabalhar com equipes de 

docentes lotados em 3 campi. A realização de um planejamento que leve em conta a equidade de 

possibilidades deve se dar, por exemplo, com Planos de Ensino/Aprendizagem construídos 

coletivamente, a partir de consensos edificados de modo transparente e justo sobre os modos de 

avaliação, apresentando as mesmas chances aos estudantes dos 3 campi. Este projeto político não 

pode ser construído em poucos anos e nem com poucos esforços. Entendemos que o trabalho em 

Equipe Docente (ED) é o maior e mais relevante desafio proposto pela UFSB para que ela se 

institua, de fato, em uma perspectiva intercampi. Neste contexto, é importante observar que ainda 

há flagrante diferença de amadurecimento entre as Equipes até o momento constituídas. Algumas 

têm alcançado êxito e vêm se reconstruindo criticamente de modo continuado, outras se 

encontram em estado incipiente, apresentando muitas lacunas de natureza pedagógico-



organizacional. Uma diretriz voltada ao fortalecimento das EDs é a busca de horários sincrônicos 

no planejamento dos Componentes Curriculares (CCs) – Obrigatórios e Optativos – de todos os 

cursos intercampi. Essa busca pode otimizar o trabalho das Equipes – que terão os mesmos 

horários disponíveis para reuniões de planejamento – e expandir o potencial de cada CC ofertado, 

uma vez que poderão ser planejadas atividades conjuntas, por exemplo com o convite a 

profissionais para realização de palestras nos campi ou fora deles, ou com atividades de interação 

entre estudantes e docentes dos 3 campi. Nem sempre esse sincronismo desejado é possível, 

porém o diálogo intercampi viabiliza a construção de consensos que são decisivos para garantir a 

qualidade dos cursos, independentemente de campus. 

 

Há certamente especificidades e competências de professores de um campus que não se 

reproduzem nos demais e, portanto, seria um equívoco privar nossos cursos de primeiro ciclo de 

tais possibilidades. Temos observado, neste caso, experiências de colegas que planejam e ofertam 

CCs nos 3 campi, sincronicamente, a partir de um só campus. Há casos em que tais ofertas 

acontecem apenas com docentes de um campus que preparam seus estudantes a abrir e mediar 

uma sala virtual quando necessário. Há também casos em que temos professores nos 3 campi 

simultaneamente, tendo em vista que um deles apresenta maior domínio sobre o tema. São muitos 

os casos. Todas estas experiências criativas têm sido compartilhadas em Seminários Pedagógicos 

e informalmente entre os colegas. Por outro lado, é necessário reconhecer que o tempo necessário 

para o planejamento destes CCs é muito maior, pois não estamos na mesma lógica da “Educação 

à distância” com aulas expositivas transmitidas simultaneamente. Os IHAC devem atender caso a 

caso a forma de oferta de tais CCs, cuidando atentamente das modalidades pedagógicas e da 

forma de trabalho em equipe previstas. Lembremos que a oferta nos 3 campi dos mesmos CCs 

em horários sincrônicos aumenta significativamente as oportunidades para nossos estudantes, 

além de tornar mais viável alcançar o número mínimo de estudantes inscritos em um  CC, 

conforme prevê a resolução 7/2016. 

 

Merece destaque o fato de qualquer situação excepcional e provisória poder ser pensada em sua 

especificidade, conforme a resolução 7/2016 que revoga a resolução 29/2015 no seu artigo 8
o
:  

 

A Comissão de Planejamento Acadêmico, composta pelo coordenador geral do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) de cada curso e Decanos/as do IHAC ou do(s) Centros de Formação 

respectivas/os, será convocada pela Progeac com as seguintes funções: 



 Confirmar ou cancelar oferta de CCs em qualquer fase do período de inscrição, tendo 

como referência o PPC do Curso, visando a otimização de carga horária docente, recursos, 

instalações, equipamentos e o incentivo aos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). 

 Analisar e aprovar situações de exceção, especialmente quando envolverem integralização 

curricular de cursos. 

 

Desta forma, os decanos de IHAC e a PROGEAC, juntamente com os 9 NDEs e 30 colegiados se 

confrontam com a necessidade de realizar planejamentos coordenados, responsáveis e coletivos 

para fazer jus aos desafios estruturais e políticos postos para os cursos de Primeiro Ciclo. 

Entendemos que este talvez seja um dos principais elementos de tensão colocados na experiência 

desta estrutura de gestão, uma vez que contraria o desejo de autonomia das várias instâncias 

gestoras, e se coloca na tensão opositora a uma pulverização do projeto dos BIs e LIs em cursos 

isolados, fazendo com que, em cada Campus, delineiem áreas de conhecimento, e cursos 

disciplinares próprios. O que se explicita aqui de modo claro é a contraposição entre uma 

universidade intercampi e uma universidade multicampi. 

 

Portanto, este decanato vem atuando junto aos demais decanos de IHAC da UFSB e às equipes 

que se sucederam na PROGEAC, em busca de um conjunto de diretrizes, entre as quais 

destacam-se: 

 

a) A construção de um planejamento anual de cada curso, tendo os NDEs como meio 

harmonizador da perspectiva intercampi. Decanatos de IHAC dão suporte aos NDEs, 

principalmente no diálogo com os representantes locais de cada Núcleo, e avaliam as 

possibilidades de oferta, contando com o apoio da PROGEAC, pró-reitoria que lidera 

todo o processo de planejamento. A implantação do planejamento anual nesta perspectiva 

já se tornou possível com a aprovação dos PPCs desde o final do ano 2016; 

 

b) A construção e proposição de instrumentos e fluxos de planejamento que sejam 

consensuados e garantam a harmonização intercampi dos cursos; 

 

c) O aprofundamento da compreensão do potencial que podem ter as Equipes Docentes 

dentro do projeto da UFSB e de sua atuação juntos aos Colegiados, tratando com 

coerência a estrutura dos PPCs. 

 



No contexto destas diretrizes, com a oportunidade que o decanato do IHAC/CSC teve de mediar 

um debate sobre o tema “Estrutura de Gestão Acadêmica e Papel dos Decanos” no II Encontro de 

Gestores da UFSB realizado em Porto Seguro-BA, fizemos uma proposição acerca do 

planejamento acadêmico, baseada nos fundamentos aqui evidenciados, que foi recebida 

positivamente pela PROGEAC. O processo de implantação da perspectiva apresentada vem 

sendo aperfeiçoado a cada quadrimestre. 

 

Na mediação, utilizamos o seguinte diagrama: 

 

 

 

 

A UFSB para constituir-se efetivamente de modo intercampi terá que harmonizar o conjunto de 

diferentes – mas, complementares – células apresentadas no diagrama acima, tendo nas Equipes 

Docentes o alicerce para que a vertente de formação apresentada em seu Plano Orientador ganhe 

corpo em uma perspectiva interdisciplinar, com o desenvolvimento de modelos criativos de 

aprendizagem ativa mediados por meios tecnológicos.  

 

O decanato defende que a constituição de Blocos Temáticos formados por conjuntos de CCs 

cujas temáticas – e competências a desenvolver – dialogam de modo estreito entre si é importante 

para a composição das Equipes Docentes. Cada bloco temático constituído, tanto na Formação 



Geral quanto nas partes específicas dos cursos de 1º Ciclo, tem seu desenvolvimento vinculado a 

uma Equipe, tornando orgânico o currículo, visto que os CCs passam a dialogar entre si de modo 

coordenado, a partir de um movimento construído coletivamente. Os CCs da Formação Geral já 

têm seus blocos temáticos definidos e os nove cursos de 1º Ciclo vêm realizando uma construção 

neste mesmo sentido. No gráfico abaixo, utilizado pela Pró-reitoria de Gestão Acadêmica 

(PROGEAC) no X Seminário Pedagógico da UFSB realizado entre os dias 6 e 8 de abril de 2016, 

evidenciam-se os referidos blocos temáticos. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Consolidação dos colegiados e da Congregação  

 

Durante o ano de 2016 foram consolidados os nove Colegiados de Curso e o Colegiado da 

Formação Geral com base nas diretrizes da PROGEAC que sugerem a criação de Equipes 

Docentes dos blocos temáticos de Componentes Curriculares da Formação Geral e dos blocos de 

componentes específicos dos PPCs. O IHAC CSC possui 10 colegiados: 5 LIs, 4 BIs e o 

Colegiado de Formação Geral.  

 



O decanato promoveu reuniões com os coordenadores de Colegiado visando informar e explanar 

sobre os critérios de avaliação dos cursos pelo MEC e também sobre a organização, sistemáticas 

de redação, aprovação e arquivamento de atas. Para reforçar a atuação dos Colegiados junto ao 

decanato e às Secretarias Acadêmicas, e com o intuito de fortalecer a comunicação com os 

estudantes, organizamos plantões dos Coordenadores de colegiado para orientação dos estudantes 

na inscrição em Componentes Curriculares a cada etapa de inscrição proposta pela PROGEAC. 

 

A Congregação do IHAC realizou 13 reuniões em 2016, das quais oito atas foram aprovadas em 

23 de fevereiro de 2017, definindo orientadores acadêmicos para os ingressantes de 2016.2 e 

organizando equipe especial de trabalho no CUNI Cabrália, buscando reforçar os laços entre o 

Colégio Estadual e a UFSB. 

 

 

2.3 Gestão para estágio supervisionado segundo diretrizes da PROGEAC  

 

O decanato constituiu a Equipe Docente de Estágio Supervisionado a partir das diretrizes da 

resolução nº 002/2016 que regulamenta o Estágio Supervisionado obrigatório dos cursos de 

Licenciatura Interdisciplinar (LI) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). A partir 

destas diretrizes, procedemos à preparação da documentação de Estágio Supervisionado e ao 

trabalho de engajamento com três Colégios que passaram a receber nossos estudantes: 

 

 Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro (Porto Seguro); 

 Colégio Antônio Ricaldi (Porto Seguro); 

 Colégio Terezinha Scaramusa (Santa Cruz de Cabrália) 

 

Realizamos reuniões com a Equipe Docente, definindo a articuladora da equipe, Prof.ª Lenir 

Silva Abreu, bem como a organização do controle da documentação junto à Secretaria 

Acadêmica. 

 

 

2.4 Estudo sobre permanência e abandono realizado pela Secretaria Acadêmica – 

Relatório da Secretaria Acadêmica: Em anexo 

 

Considerando a importância de construirmos metodologias consistentes de aferição do índice de 

permanência e abandono dos estudantes na UFSB, vimos trabalhando junto aos técnicos em 



assuntos educacionais da Secretaria Acadêmica do CSC. Desta forma, no final do ano de 2015 foi 

dado início ao estudo sistemático de dados constantes no sistema SIGAA e em planilhas 

específicas da Secretaria Acadêmica. Devido à complexidade do sistema dos cursos de primeiro 

ciclo, com diferentes modalidades e locais de entrada e às múltiplas possibilidades de percurso 

que são oferecidas aos estudantes, é necessário construir ferramentas de análise detalhadas, com 

extremo rigor metodológico para que possamos acompanhar quantitativamente e analisar 

qualitativamente este tema fulcral e complexo das instituições públicas de ensino e das políticas 

de educação. Assim, recebemos em fevereiro de 2017 o “Relatório técnico sobre a situação dos 

estudantes pertencentes ao IHAC/CSC, referente ao período letivo de 2014 a 2016”, realizado 

pela Secretaria Acadêmica do CSC, sob a liderança do Técnico em Assuntos Educacionais (TAE) 

Zenilton Gondim Silva. 

 

Além de trazer o histórico detalhado de todas as entradas (2014.3, 2015.2 e 2016.2) de 

estudantes, segundo os cursos, turnos, gêneros, e localidades de origem, o estudo traça um 

histórico que permite analisar a situação dos estudantes da UFSB de acordo com a situação de 

inscrição: Solicitada, Não Solicitada, Suspensão Temporária de Matrícula, Transferência de 

Campus, Reopção e Desistência Definitiva de Curso. O histórico apresenta o fluxo de estudantes 

de cada uma das entradas (2014.3, 2015.2 e 2016.2) em cada quadrimestre, com o detalhamento 

de seus cursos de ingresso, e as modalidades de concorrência no SISU: 

 

AC – Ampla Concorrência; 

L1 – Renda (familiar per capita de até 1,5 salário-mínimo) + Escola Pública (durante todo o 

Ensino Médio); 

L2 – Autodeclarados (pretos/pardos/indígenas) + Renda + Escola Pública; 

L3 – Escola Pública; 

L4 – Autodeclarados + Escola Pública; 

L5 – Indígenas (vagas supranumerárias). 

 

O estudo traz também dados detalhados sobre as diversas situações de afastamento do estudante 

do curso, as justificativas apresentadas e registradas no setor, criando categorias de análise como 

as de “Não solicitação de inscrição” e de “Suspensão Temporária de Matrícula”, apontando de 

que forma se apresentam as possibilidades de reintegração destes estudantes à UFSB, 

promovendo o aperfeiçoamento do planejamento acadêmico e orientando ainda melhor as ações 

do Setor de Serviço Social e Psicologia do CSC. Alguns dados finais podem desde já ser 



apontados: tivemos 850 entradas de estudantes desde 2014.3. Dentre eles, temos, do início das 

atividades da UFSB até o quadrimestre 2016.3, 30 desistências definitivas, 156 inscrições não 

solicitadas e 49 suspensões temporárias de matrícula. As duas últimas categorias não incidem em 

desligamento ou abandono da UFSB, mas devem ser acompanhadas de perto pelos colegiados. 

Com 30 desistências definitivas em um total de 850 estudantes, o índice de abandono do 

IHAC/CSC é de 3,53%, o que constitui percentual motivador. Porém, reiteramos a necessidade 

de atuação do decanato, do setor de serviço social e dos colegiados a fim de identificar os 

problemas que atingem os estudantes com suspensão temporária e inscrições em CCs não 

solicitadas para, assim, contribuir na busca de soluções e evitar que estes venham a abandonar a 

UFSB. 

 

 Além disso, os dados apontam que os estudantes que entram pela modalidade L2 –

Autodeclarados (pretos/pardos/indígenas) + Renda + Escola Pública – formam a categoria que 

apresenta índices mais baixos de “Não Solicitação de inscrição em CC” ou “de solicitação de 

Suspensão Temporária de Matrícula”. Isso mostra que os estudantes desta modalidade têm 

afiliação consolidada à UFSB, mostrando o êxito da escolha institucional de intensificação das 

ações afirmativas. Outro dado importante apresentado no relatório é a maior participação dos 

estudantes do turno noturno nas solicitações de inscrição em CC em relação ao turno vespertino. 

As solicitações do noturno correspondem a 71,6% do total de estudantes deste turno, enquanto as 

solicitações do vespertino correspondem a 57,1% do total de estudantes deste turno.  

 

Pelo teor e grau de detalhamento deste estudo, ele é apresentado como anexo deste relatório. 

 

 

2.5 Ações de apoio à permanência e serviço social 

 

No IHAC/CSC são gerenciadas pelo serviço social as seguintes modalidades de Bolsa e de 

Auxílios do Programa de Apoio à Permanência Estudantil:  

 

 Auxílio Eventos;  

 Auxílio Alimentação; 

 Auxílio Moradia; 

 Auxílio Transporte; 

 Auxílio Creche; 



 Auxílio Instalação; 

 Auxílio Emergencial; e 

 BAP 2014, BAP 2015, BAP 2016 

 

Apresentamos abaixo os dados de bolsas do Programa de Apoio à Permanência Estudantil 

referentes à Bolsa de Apoio à Permanência – BAP concedidas nos anos 2014, 2015 e 2016 e o 

estado atualizado das mesmas em março 2017, (segundo relatório do Serviço Social do CSC, 

março 2017).  

 

Ano 2014 

Sede Homens Mulheres 

Total: 37 17 20 

 

Ano 2015 

Sede Homens Mulheres 

Total: 50 15 35 

 

Ano 2016 

Sede Homens Mulheres 

Total: 37 15 22 

 

Total Geral: 124 

 

 

No que tange aos auxílios, o Serviço Social do CSC nos apresenta os seguintes dados: 

 

Ano 2015 

 

Auxílio Alimentação 

Sede Homens Mulheres 

Total: 24 10 14 

 

 



Auxílio Eventos 

Sede Homens Mulheres 

Total: 64 33 31 

 

Auxílio Instalação 

Sede Homens Mulheres 

Total: 16 06 10 

 

Auxílio Creche 

Sede Homens Mulheres 

Total: 03 01 02 

 

Auxílio Emergencial 

Sede Homens Mulheres 

Total: 10 06 04 

 

 

 

Ano 2016 

 

Auxílio Alimentação 

Sede Homens Mulheres 

Total: 145 60 85 

 

Auxílio Transporte 

Sede Homens Mulheres 

Total: 110 41 69 

 

Auxílio Moradia 

Sede Homens Mulheres 

Total: 76 30 46 

 

 



Auxílio Creche 

Sede Homens Mulheres 

Total: 08 01 07 

 

Auxílio Instalação 

Sede Homens Mulheres 

Total: 12 06 06 

 

 

Auxílio Emergencial 

Sede Homens Mulheres 

Total: 08 01 07 

 

Auxílio Eventos 

Sede Homens Mulheres 

Total: 81 36 45 

 

 

Além disso, o Serviço Social vem acompanhando diferentes casos de estudantes identificados 

em situação de vulnerabilidade social. Os casos mais comuns são aqueles que envolvem 

estudantes enfrentando graves questões de ordem socioeconômica, conjugados ou não a 

problemas de saúde física e/ou psicológica. De acordo com seu relatório, a intervenção segue 

dois percursos básicos:  

 

a)  Quando o/a estudante é beneficiário/a do Programa de Apoio à Permanência Estudantil (recebe 

Bolsa ou Auxílio/s), dependendo do caso, com :  

 Visita domiciliar e/ou Entrevista social; 

 Consulta de enfermagem com a Enfermeira Renata Passinho; 

 Atendimento psicológico com a Psicóloga Valéria Vieira; 

 Rede de serviços socioassistenciais do Município: Secretaria de Assistência Social, 

Centro de Referência da Assistência Social, Secretaria de Saúde, Policlínica, Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) e Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas 

(CAPS – AD), Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 

(Centro POP), dentre outros. 

 

b) Quando o/a estudante não é beneficiário/a do Programa de Apoio à Permanência Estudantil (não 

recebe Bolsa ou Auxílio/s), dependendo do caso:  

 



 Visita domiciliar e/ou Entrevista social; 

 Coordenação de Apoio à Permanência Estudantil - Cape/Prosis - Solicitação de Auxílio 

Emergencial; 

 Consulta de enfermagem com a Enfermeira Renata Passinho; 

 Atendimento psicológico com a Psicóloga Valéria Vieira; 

 Rede de serviços socioassistenciais do Município de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália 

e Eunápolis: Secretaria de Assistência Social, Centro de Referência da Assistência 

Social, Secretaria de Saúde, Policlínica, Centro de Atenção Psicossocial (CAPs) e 

Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas, Centro de Referência Especializado 

para População em Situação de Rua (Centro POP), dentre outros. 

 

Desde nossa entrada no Decanato temos trabalhado com muita proximidade com o Setor de 

Serviço Social e Assistência Estudantil. Percebemos, com o apoio das profissionais deste setor, o 

quanto seu trabalho é de fundamental importância para o sucesso do projeto institucional. Temos 

uma quantidade grande de estudantes em situação de vulnerabilidade social. Além das 

dificuldades com moradia, transporte, alimentação, e os problemas de saúde, a assistência 

estudantil tem servido como importante interlocutora na orientação acadêmica dos estudantes. 

Percebemos as dificuldades destes estudantes com respeito à vida universitária e a ausência de 

incentivos dos poderes públicos para que tenham uma formação em nível superior. Assim, o 

trabalho próximo com este setor tem nos levado a compreender questões que muitas vezes são 

indevidamente tratadas com medidas tecnocráticas, sem levar em conta que estamos diante de um 

processo de construção, em que cada estudante deve ser compreendido em sua singularidade. 

Acreditamos que o competente trabalho desenvolvido pelas profissionais que atuam neste setor 

podem muito contribuir para o trabalho das coordenações de colegiado de forma a promover a 

permanência dos estudantes na UFSB com bom desempenho, colaborando ao mesmo tempo na 

construção de um ambiente de cidadania, respeito, alegria e aprendizado; 

 

 

 

2.6 Implantação do Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro (CIEPS)  

 

Já nos primeiros meses de implantação dos cursos da UFSB e funcionamento dos primeiros pólos 

da Rede Anísio Teixeira, a UFSB deu início às discussões com a Secretaria de Educação do 

Estado da Bahia para consolidar o Programa de Formação Interdisciplinar de Professores para a 

Educação Básica com um processo que complementaria a Proposta Preliminar de Requalificação 

da Rede Anísio Teixeira de Colégios Universitários da Região Sul da Bahia, objeto de um 



Convênio da Universidade Federal do Sul da Bahia / Secretaria da Educação do Estado da Bahia, 

Salvador/Itabuna, em fevereiro  de 2015. Entre o final de 2015 e o início de 2016 por meio de 

seminários e reuniões de trabalho envolvendo docentes da UFSB e dos Colégios, e servidores e 

gestores da SEC, foram então constituídos três Complexos Integrados de Educação (CIEs), cuja 

Proposta Pedagógica foi apreciada e aprovada no CONSUNI em julho de 2016: 

 

 Colégio Estadual Amélia Amado (Itabuna) 

 Colégio Estadual Inácio Tostes com o corpo docente do Colégio Polivalente de Itamaraju 

(Itamaraju) 

 Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral (Porto Seguro). 

 

Segundo o texto da Proposta Pedagógica dos Complexos Integrados de Educação:  

 

Trata-se, portanto, de um Centro que reúne ensino superior, formação docente e cogestão de escolas 

de ensino médio e ensino noturno, mediante forte ligação das práticas pedagógicas neles realizadas, 

juntamente com a formação de professores na UFSB, em suas LIs. A gestão administrativa 

permanece sob responsabilidade da SEC, sendo compartilhada e assessorada pela UFSB. A gestão 

das práticas pedagógicas no CIE passa ao âmbito da UFSB, compartilhada e assessorada pela SEC. 

A equipe de gestão administrativa, sob a responsabilidade da SEC, pode ser complementada pela 

UFSB no que se refere ao apoio à docência. O pessoal docente dos CEMI/CNE continua sob a 

responsabilidade da SEC, e a equipe de coordenação das práticas pedagógicas ficará sob 

responsabilidade de um/a docente efetivo/a da UFSB. (Proposta Pedagógica dos Complexos 

Integrados de Educação UFSB-SEC. PROGEAC, Julho de 2016). 

 

Ressaltamos o protagonismo histórico da UFSB no quadro das Universidades Federais, ao dar 

início a este significativo movimento de integração entre os diferentes sistemas de ensino, 

constituindo uma interface sistêmica com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia. A troca, 

colaboração e interinfluência entre os profissionais da Educação Pública dos diferentes sistemas 

aparece como elemento mobilizador e potencializador do trabalho de pesquisa, criação, ensino e 

inovação das instituições envolvidas na transformação do cenário da Educação na região. A 

construção dos Complexos Integrados de Educação consolidam um dos principais fundamentos 

do Plano Orientador da UFSB. Os estágios supervisionados das Licenciaturas Interdisciplinares, 

bem como a estrutura de equipes de aprendizagem ativa se constituem organicamente com este 

projeto piloto.   

 

O Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro articula a relação da UFSB com a formação 

de professores por meio das Licenciaturas Interdisciplinares, abre perspectivas de criação de 



cursos de terceiro ciclo na área de formação de professores, possibilita a formação de estágio 

supervisionado em parceria com projetos da rede de educação básica e proporciona uma visível 

qualificação do Ensino Médio na região. Além disso, o CIE proporciona à UFSB a possibilidade 

de promover a educação interdisciplinar no nível Ensino Médio, em diálogo com os educadores 

da rede. Consideramos que a implantação do primeiro CIE em Porto Seguro fortaleceu os laços 

da UFSB com a comunidade bem como os cursos de Licenciatura Interdisciplinar que estamos 

oferecendo. No IHAC/CSC este processo contou com a coordenação da professora Danúsia 

Cardoso Lago, que, em conjunto com a equipe da PROGEAC, conduziu as diversas etapas de 

diálogo e escuta dos professores do Colégio Pedro Álvares Cabral para a construção do processo 

de transformação. Listamos aqui sumariamente algumas das etapas e dos resultados apresentados 

em seu relatório: 

 

- 1 a 4 de fevereiro de 2016 e 15 a 26/02: “1ª Jornada Pedagógica com Docentes dos CIEs”, com 

duração de 3 semanas: estudo, debates, dinâmicas de grupo, trabalho coletivo, planejamento 

participativo e experiências práticas com os temas centrais da proposta pedagógica para os CIEs. 

Participaram 24 professores do antigo colégio Pedro Álvares Cabral, hoje CIEPS, e toda a equipe 

gestora. Durante a Jornada Pedagógica, a UFSB esteve envolvida diretamente nessa formação. 

Além do Prof. Álamo Pimentel e da Prof.ª Danúsia Cardoso Lago, participaram cerca de 13 

professores da UFSB; Decano e Decana adjunta do IHAC; o reitor Naomar Almeida Filho; sete 

Técnicos administrativos da UFSB dando suporte; etudantes da UFSB e professores de outras 

instituições de educação, como o Prof. Allan Santos da Rosa e o Prof. José Jorge de Carvalho, da 

Universidade de Brasília. 

 

- Projetos elaborados a partir dos eixos temáticos Patrimônio e Turismo; Sustentabilidade e Meio 

Ambiente; Alimentação e Saúde. “Chá de Memórias” (desenvolvido pela área de Linguagens 

com a participação de moradores da terceira idade de Porto Seguro, que haviam sido estudantes 

ou professores no colégio); “Praia Limpa” (desenvolvido pela área de Humanas, com a 

participação de todos os estudantes do Complexo, fazendo a limpeza das praias da orla de Porto); 

Projeto “Horta” (desenvolvido pela área de Ciências da Natureza e Matemática).   

 

- Projetos estruturantes da SEC e projetos da UFSB: “Semana de Museus”, coordenada pelo 

Museólogo da UFSB Júlio Cézar Chaves; Projeto “Corporalidades negrodescendentes no Brasil”, 

em oficinas para a educação básica, coordenado pela Professora da UFSB Eloisa Domenici; 

Projeto “Encontro com a língua alemã”, do Centro de Formação de Idiomas, coordenado pelo 



Prof. Sérgio Barbosa de Cerqueda, com aulas de alemão para professores do CIEPS, ministrado 

pela Prof.ª Gilca Seidinger. Outros projetos do colégio, como a “Semana de Arte Moderna”, que 

acontece há 18 anos, e o projeto “África” foram desenvolvidos pelos professores do Complexo; 

“Aulas para o ENEM”, com o objetivo de preparar melhor os alunos do CIEPS para essa 

avaliação. As atividades envolveram desde a inscrição dos estudantes no sistema INEP até as 

aulas de redação e conteúdos próprios dessa prova. Esse projeto foi realizado em parceria com 

membros da comunidade; estudantes da UFSB; vice-decana da UFSB, explicando como funciona 

o processo de entrada nessa universidade e professores do CIEPS e da UFSB ministrando aulas 

para os alunos do 3º ano do CIEPS. 

 

- Oficinas desenvolvidas dentro do Complexo com o apoio e colaboração de professores, técnicos 

e alunos da UFSB: “Oficina de Música” com Prof. Alemar Rena; “Jogos Matemáticos” com Prof. 

Rogério Ferreira e alunos da Licenciatura em Matemática, Computação e suas Tecnologias; 

“Funk” com Thawan Dias, discente da UFSB; “Etnografia na escola” com Prof. Álamo Pimentel; 

“Edição de Vídeo” com membros da comunidade Joana Moncau e Juliana Alvarenga; Oficina 

“Cultura Material e Objeto” com o museólogo da UFSB Júlio Cézar Chaves. Alunos e 

professores da UFSB também estiveram envolvidos como jurados dos projetos “Artes Visuais 

Estudantis – AVE” e “Festival Anual da Canção Estudantil – FACE”. 

 

Segundo dados do relatório (Lago, 2017, em anexo), frequentaram 

 
no ano letivo de 2016 no CIEPS cerca de 320 alunos no integral, distribuídos do 1º ao 3º ano do 

ensino médio, que tiveram a oportunidade de vivenciar práticas pedagógicas mais inovadoras por 

meio de oficinas e projetos que envolveram toda a comunidade. 

 

Encontramos igualmente dados significativos em seu relatório, demonstrando o avanço obtido 

nos resultados avaliativos: 

 

um questionário para uma amostra de 20% dos alunos e entre os dados coletados destaco que 75% 

dos alunos que responderam ao questionário apontaram que com a nova metodologia adotada o 

ensino do colégio melhorou consideravelmente, mas apontaram que 95% dos professores ainda não 

estão totalmente adaptados às novas mudanças – o que revela a necessidade de formação continuada 

por parte da UFSB junto a esses professores; 52% dos alunos pretendem continuar no CIEPS em 

2017 e 72% disseram que os projetos desenvolvidos foram excelentes; mais de 75% aprovam o fato 

de a escola ser agora de tempo integral e mais de 70% dos alunos revelaram que tiveram contato 

com professores da UFSB dentro do colégio ou na sede da UFSB em cursos e oficinas. 

Os índices de aprovação e reprovação do ano de 2015 antes da implementação do complexo e da 

parceria com a UFSB em comparação com os índices de 2016 revelaram um aumento de 10% na 



aprovação, menor índice de reprovação e nenhuma reprovação por falta, conforme Gráfico a seguir 

elaborado pela gestão do CIEPS e apresentados à SEC, UFSB e professores dos CIEPS. 

 

 

 
(Lago, 2017) 

 

 

Levando em conta a importância do tema, apresentamos em anexo o relatório consubstanciado, 

redigido pela professora Danúsia Lago, coordenadora das práticas pedagógicas do CIEPS, 

entregue a este decanato em março 2017. 

 

 

2.7 Preparação do processo de escolha de dirigentes (PED) para constituição definitiva 

da Congregação 

 

Desde que o CONSUNI deliberou o início do processo de escolha de dirigentes da UFSB, o 

decanato buscou identificar as últimas necessidades para viabilização deste processo no âmbito 

do IHAC/CSC. Como consequência, constituiu, por meio da Portaria 01/2016/IHAC/CSC, a 

Comissão para Elaboração de Edital para a Eleição dos representantes dos Servidores Docentes, 

Técnico-Administrativos e dos Discentes na Congregação. A Comissão foi formada com dois 

representantes de cada categoria: Núbia Pereira da Silva e Soraya Carpes Rosseto, servidoras 

técnico-administrativas; Jorge Antônio Silva Costa e Eliana Póvoas Pereira Estrela Brito, 

servidores docentes; Ana Clara Oliveira e Jeferson dos Santos Oliveira, discentes. No dia 

31/10/2016, via comunicação por email, a professora Eliana Póvoas solicitou dispensa da 

comissão por estar fazendo parte, à época, da Comissão de Greve dos docentes. Com o referido 

movimento de greve, bem como com o movimento de ocupação dos estudantes, o edital não foi 

publicado na data prevista. Com a finalização destes movimentos, o processo foi retomado. 

Constituiu-se, então, por meio da portaria 01/2017/IHAC/CSC, a Comissão para Eleição dos 
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Representantes dos Servidores Docentes, Técnico-administrativos e dos Discentes na 

congregação. A Comissão, uma vez mais visando a equidade entre os membros da comunidade 

acadêmica, foi formada com dois representantes de cada categoria: Fábio Isaac Machado de Faria 

e Soraya Carpes Rosseto, servidores técnico-administrativos; Olívia Maria Pereira Duarte e 

Gabriela Lamego, servidoras docentes; Ana Clara Oliveira e Jeferson dos Santos Oliveira, 

discentes. O edital foi publicado no dia 13/02/2017. O processo eleitoral foi desenvolvido sem 

contratempo. 

 

A PROSIS, paralelamente a este movimento, conduziu o processo de escolha das representações 

do Conselho Estratégico Social de Campus. Os representantes indicados pelo Conselho 

Estratégico Social da UFSB para compor a congregação do IHAC/CSC foram: Jazian Mota 

(Titular) e Flávio Reis Lima (Suplente). Vale ressaltar a importância desta representação a fim de 

estreitar o diálogo entre o IHAC/CSC e a sociedade para a qual suas ações devem dirigir-se. O 

decanato tem buscado motivar, de modo continuado, a comunidade acadêmica a intensificar 

parcerias na perspectiva da integração social, da sustentabilidade e do diálogo intercultural. 

Entendemos que esta ação compõe papel fundamental de atuação da Universidade Federal do Sul 

da Bahia. 

 

Com o conjunto de representações estando definido na congregação, a eleição para decano e vice-

decano se viabiliza. A previsão é que ela ocorra em maio de 2017, conforme divulgado pela 

Comissão de Acompanhamento do Processo de Escolha de Dirigentes. A definição, via processo 

eleitoral, de decanos de IHAC e de Centros de Formação viabilizará, por sua vez, a eleição para 

reitor e vice-reitor. Deste modo, o processo transitório de implantação da universidade 

oportunizado pela designação pró tempore de seus dirigentes estará superado, o que posicionará a 

UFSB em momento mais maduro para a consolidação de seu projeto institucional. 

 

 

  2.8 Colaboração na construção do Projeto Paulo Freire 

 

Visando atender uma demanda da SESu/MEC, a UFSB, contando com o apoio da Organização 

de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) e da Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia (SEC/BA), apresentou uma proposta de programa-piloto para o 

Projeto Paulo Freire. O piloto se caracteriza como um programa de Mobilidade Acadêmica 



Internacional para Licenciaturas Interdisciplinares da UFSB. O projeto Paulo Freire tem como 

objetivo central 

 

constituir uma rede de Instituições de Ensino Superior da Ibero-América para valorização social e 

intelectual da carreira docente no ensino básico, priorizando a educação pública em seus distintos 

aspectos e dimensões e o compromisso da universidade pública com todas as etapas de formação 

escolar. (Projeto preliminar do Programa Piloto de Mobilidade Acadêmica Internacional para 

Licenciaturas Interdisciplinares - UFSB-SEC. Setembro de 2016). 

 

Por avaliar o Programa como oportunidade ímpar para a formação de professores no âmbito da 

UFSB, o decanato se colocou à disposição da reitoria para contribuir na construção da proposta. 

Desde então, temos participado intensamente das reuniões/seminários realizados, procurando a 

um só tempo erguer as diretrizes acadêmicas do programa e registrá-las na forma escrita no corpo 

do projeto. A expectativa é que o piloto tenha início em meados de 2017. A implantação do 

Projeto Paulo Freire surge efetivamente como meio fortalecedor das cinco Licenciaturas 

Interdisciplinares desenvolvidas na instituição. Merece destaque o fato de os processos de 

mobilidade preverem bolsas para professores e gestores que atuam na Educação Básica. Deste 

modo, o caminho buscado de estreitamento das relações entre ensino superior e educação básica, 

a favor da melhoria sistêmica dos processos educativos de diferentes níveis de formação na 

região sul da Bahia, vê-se aqui mais uma vez reafirmado. 

 

 

2.9 Participação no CONSUNI – relatorias 

 

A Participação do decanato tem sido intensa nas reuniões do CONSUNI. Ficamos responsáveis 

pela produção de pareceres vinculados a temas importantes para o desenvolvimento institucional 

da UFSB. Dentre eles, destacam-se: 

 

- Parecer sobre a Proposta Pedagógica dos Complexos Integrados de Educação – Convênio 

UFSB/SEC-BA; 

 

- Parecer sobre a Proposta de oferta de novas vagas para 2017: documento construído para 

subsidiar a discussão e deliberação do Conselho Universitário da UFSB; 

 



- Parecer sobre a Proposta de Calendário Acadêmico 2017 produzida pela Pró-Reitoria de Gestão 

Acadêmica (PROGEAC); 

 

No primeiro parecer, buscamos evidenciar que a proposta pedagógica dos Complexos Integrados 

de Educação faz com que a UFSB assuma compromisso capital com bases contemporâneas para 

o desenvolvimento da Educação Básica. Com o papel assumido pela instituição, inaugura-se na 

realidade brasileira movimento universitário novo, transcendendo a comum ruptura existente 

entre educação superior e educação básica. 

 

No segundo, deixamos claro que a decisão de abertura de vagas para ingresso de novos 

estudantes é atitude fundamental para o fortalecimento da UFSB. Neste contexto, destaca-se no 

parecer: 

 
A decisão de abertura de vagas para ingresso de novos estudantes é atitude fundamental para o 

fortalecimento da UFSB. Nenhum estudante ainda finalizou curso superior nesta instituição, 

pois a primeira entrada ocorreu há pouco mais de dois anos. Deste modo, antes da formatura da 

primeira turma, qualquer sinalização negativa para entrada de novos estudantes causaria 

impacto muito negativo nas comunidades sul baianas, na diversidade em que estas se 

constituem. Neste contexto, decidir pela entrada de novos estudantes corporifica atitude de 

resistência diante do conturbado cenário político nacional que sistematicamente tem ferido 

princípios éticos relacionados à inclusão e à qualificação de novas pessoas por meio da 

educação superior. O panorama de golpe instituído no Brasil deve ser combatido com rigor pelo 

coletivo da UFSB. Por isso, em meu entendimento, essa comunidade universitária deve 

responder à pressão governamental, instituída – entre outros – pelo conteúdo perverso da PEC 

55, com um movimento radical de consolidação da UFSB, que é a mais jovem das 

universidades brasileiras, trazendo consigo, portanto, fragilidades. Essa resposta certamente não 

ocorrerá sem a entrada de novos estudantes, visto que se encontra na energia e na vitalidade 

destes a principal força motora para o desenvolvimento pleno da UFSB, bem como de qualquer 

outra instituição de educação superior.  

 

No terceiro parecer, buscamos identificar cada uma das variáveis que interferem na composição 

do Calendário Acadêmico (2017) a fim de viabilizar uma proposta que minimizasse os impactos 

dos movimentos paredistas de greve e ocupação ocorridos na UFSB no final de 2016. A análise 

realizada, juntamente com as contribuições dos conselheiros, desencadeou o calendário definitivo 

já publicado pela PROGEAC no sítio oficial da UFSB.    

 

O trabalho realizado pelo decanato em temas prioritários para o desenvolvimento institucional, 

mostra sua importância como organismo de gestão acadêmica. Com as bases de análise estando 

situadas nas diretrizes acadêmicas da universidade, expressas em seu Plano orientador, propicia-



se, por meio dos pareceres, movimento favorável à consolidação de estruturas de gestão que 

dialogam com o caráter acadêmico. Sabemos que muito há a ser feito na UFSB para que esta 

consolidação ganhe corpo. Por isso, o decanato mantém-se atento, buscando contribuir com vigor 

neste sentido.  

 

 

2.10 Eventos acadêmicos ocorridos em 2016 no CSC (segundo dados da Secretaria 

Executiva fornecidos em fevereiro 2017) 
 

A comunidade acadêmica do IHAC/CSC esteve envolvida com uma série de eventos realizados, 

seja no âmbito do IHAC ou dos Centros de Formação, ou ainda da Reitoria. Todos eles 

envolveram participação de docentes, estudantes e do corpo técnico-administrativo do CSC: 

 

 Encontro de Professores: Formação em Gestão na educação Pública (UFSB, SED, 

DIREC, CEPAC); 

 Roda de Conversa/ Oficinas com o professor Alan da Rosa (Pedagogingas), dia 18 de 

fevereiro de 2016 (Colegiado de BI e LI Artes; CIES); 

 Aula de Abertura com o professor José Jorge de Carvalho (UNB), dia 18 de fevereiro de 

2016 (IHAC CSC, CIEPS); 

 Palestra em Saúde – 23 de fevereiro de 2016 (org. Professor Luiz Antônio Castro: 

Encontros interdisciplinares – IHAC); 

 Percurso Cartográfico do Movimento Cyber Indígena do Nordeste, dia 19 de fevereiro de 

2016 (org. Professor Luiz Antônio Castro: Encontros interdisciplinares – IHAC); 

 I Semana de Empoderamento das Mulheres, 08 de março de 2016; 

 Roda de Conversa: Relembrando o Brasil Hoje, dia 22 de março de 2016 (IHAC, 

Estudantes); 

 Debate: “o que está acontecendo no Brasil hoje”, dia 28 de março de 2016 (IHAC); 

 Ciclo de Debates, dia 1º de abril de 2016; 

 X Seminário Pedagógico, de 6 a 11 de abril de 2016; 

 Debate organizado pelos professores Ronie e Márcio Lima, dia 28 de abril de 2016; 

 II Muxirão de Artes, dia 07 de maio de 2016 (BI e LI Artes e CF Artes); 

 Semana de Acolhimento, de 30 de maio a 3 de junho (IHAC); 

 Dia Internacional dos Oceanos, dia 8 de junho de 2016 (BI Ciências, CF Ciências); 

 68ª Reunião SBPC, de 3 a 9 de julho de 2016; 



 Seminário Internacional para Construção da Universidade Popular, dia 20 de julho de 

2016; 

 XI Seminário Pedagógico, de 25 a 27 de julho de 2016; 

 Encontros com a Língua Alemã, de 15 a 29 de agosto de 2016; 

 Encontros com a Língua Alemã, de 5 a 12 de setembro de 2016; 

 I Reunião do Projeto Paulo Freire, dias 27 e 28 de setembro de 2016; 

 Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, de 17 a 19 de outubro de 2016; 

 FORPLAG, de 8 a 11 de novembro de 2016; 

 VER-SUS, dia 23 de novembro de 2016 (BI Saúde). 

 

 

 

2.11 Definição de critérios para aprovação de projetos de pesquisa/extensão/inovação no 

âmbito da Instituição 

 

Em reunião da congregação pró tempore do IHAC/CSC foram definidos critérios/diretrizes para 

aprovação de projetos vinculados a esta unidade universitária. O documento base foi construído 

coletivamente, contando com a contribuição de coordenadores de colegiado. Segue o registro 

aprovado na ata n.º 7 da reunião da Congregação do IHAC/CSC de 29/06/2016: 

 

Os pareceres deverão indicar uma das possibilidades: (i) aprovação; (ii) aprovação com 

modificações; (iii) reprovação, fundamentando-se nas seguintes diretrizes:  
 

• Exequibilidade: coerência entre a metodologia e os objetivos apontados; equilíbrio entre a 

duração do projeto e a sua proposição; disponibilidade de recursos dependentes do IHAC que sejam 

necessários para execução da pesquisa (equipamentos, materiais de consumo, espaços, equipe, carga 

horária docente, etc.); (Caso haja problema relativo à exequibilidade, o projeto deverá ser devolvido 

ao proponente para revisão);  
 

• Ética na pesquisa: colaboração respeitosa com os sujeitos envolvidos no projeto (instituições 

parceiras, comunidades); problematização da entrada em campo explicitada na proposta; discussão 

sobre autoria dos eventuais produtos; problematização dos impactos do conhecimento gerado ou da 

ação efetivada; atendimento das diretrizes dos instrumentos normativos sobre ética de pesquisa com 

seres humanos e animais. (Caso haja problema relativo à ética na pesquisa, o projeto deverá ser 

devolvido ao proponente para revisão);  
 

• Mérito acadêmico: estruturação da proposta; redação do texto; diálogo teórico com a área; 

atualização bibliográfica; definição de metodologia e cronograma condizente com os objetivos; 

originalidade; envolvimento de equipe; formas de divulgação do conhecimento construído;  
 



• Relevância: contribuição do projeto para o desenvolvimento regional, a construção da área na 

UFSB, as políticas de integração social e inclusão, o reconhecimento da diversidade cultural e 

epistêmica, a distribuição de renda e oportunidades e o avanço da pesquisa na área. (ata n. 7 da 

reunião da Congregação do IHAC/CSC de 29/06/2016). 

 

 

2.12 Projetos de pesquisa/extensão que envolvem professores e estudantes do IHAC 

 

Durante o ano de 2016 foram aprovados os seguintes projetos de pesquisa na Congregação do 

IHAC/CSC: 

 

 Caracterização de nós representativos em redes de grande escala para o aprendizado 

semissupervisionado e contextos análogos;  

 Biografias linguageiras: a escuta da escola e suas comunidades;  

 Discursos e práticas de acesso à justiça no Sul da Bahia;  

 O discurso de legitimação das cortes constitucionais em perspectiva comparada; Retórica, 

democracia e jurisdição constitucional;  

 A construção de uma comunidade de aprendizagem com foco no ensino de Ciências 

Investigativo;  

 Representação Animal na Literatura;  

 Reflexões musicais em Wagner, Nietzsche e Debussy;  

 Extrafiscalidade Ambiental;  

 Vozes sobreviventes nas cosmopistas tikmu'un-pataxó. 

 

Com as aprovações de projetos de pesquisa nos Centros de Formação, 27 (vinte e sete) estudantes 

do IHAC do Campus Sosígenes Costa receberam bolsas de iniciação científica, sendo 11 da 

UFSB e 16 da FAPESB no ano de 2016.  Além destes projetos vinculados a bolsas PIBIC, quatro 

professores aprovaram cinco projetos com captação de recursos, envolvendo atividades de 

ensino, pesquisa e extensão no IHAC/CSC: 

 

PROGRAMA PROEXT- MEC: “Arte, história e língua maxakali-pataxó: educação pública 

intercultural e integral na região Sul da Bahia” 

Recurso aprovado: R$ 299.720,00 

 

FAPESB – Edital Universal: “Vozes sobreviventes nas cosmopistas maxakali_pataxó” 



Recurso aprovado: R$ 63.560,00 

 

INVENTAR COM A DIFERENÇA – ANO 2 – CHAMADA 2016 Secretaria de Direitos 

Humanos e UFF – “Imagens da Diferença, Experiências do Comum”. 

Recurso aprovado: R$ 32.000,00 

 

FAPESB – Edital Universal – “Méis do sul da Bahia: palinoespectros indicativos de origem 

botânica e geográfica” 

Recurso aprovado: R$ 49.985,00 

 

FAPESB – Edital universal – “Taxonomia integrativa da fauna de anfíbios anuros do Sul da 

Bahia” 

Recurso aprovado: 129.950,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Ações previstas para 2017 
 

 

 

3.1 Escolha de dirigentes na UFSB 

 

O ano de 2017.1 será balizado pela organização do processo de consulta à comunidade para a 

escolha dos decanatos nas unidades universitárias, e, posteriormente, a consulta para escolha dos 

dirigentes da reitoria. 

 

A legitimidade deste processo reside no trabalho de consolidação da Congregação do IHAC, com 

a escolha de representantes das categorias discente, docente, técnico-administrativa e do 

Conselho Estratégico Social, bem como na garantia de uma intensa participação dos 

coordenadores de colegiados. Este processo deve seguir fielmente as normas estabelecidas pelo 

Conselho Universitário, com a formação de comissões eleitorais eleitas na Congregação e com a 

publicação de editais que obedeçam aos prazos determinados. 

 

Segundo o Programa de Escolha de Dirigentes aprovado no CONSUNI, o processo de escolha de 

decanos dos IHAC deve ocorrer no mês de maio. Cabe ao Decanato mobilizar o processo, em 

harmonia com as diretrizes da CAPED (Comissão de Acompanhamento do Processo de Escolha 

de Dirigentes), bem como conduzir o processo de inscrição e homologação das chapas na 

Congregação junto com o Conselho Estratégico Social do Campus. 

 

O primeiro processo de escolha de dirigentes da UFSB pode se tornar momento ímpar de 

discussão de sua proposta político-pedagógica e de avaliação das experiências de construção 

desta Universidade inclusiva, orientada na pedagogia da autonomia, no trabalho em equipe e no 

compromisso com a Educação Básica. Portanto, entendemos que é papel deste decanato garantir 

a ampla participação da comunidade neste debate, abrindo todos os canais possíveis de discussão 

e colaborando para proporcionar que o alto nível intelectual dos servidores e estudantes da UFSB 

garanta a qualidade deste processo. 

 

 

 

 



3.2 Planejamentos 2017.1/ 2017.2 / 2017.3 

 

Como já comentamos acima, o planejamento aparece para nós como fator de grande importância 

no trabalho do decanato, envolvendo debate com 10 colegiados, 9 cursos, 9 NDEs, bem como 

com os outros dois decanatos de IHAC e a PROGEAC, afetando assim o aproveitamento da força 

de trabalho de toda a comunidade. Vimos atuando no sentido de colaborar para que os 

Planejamentos Acadêmicos sejam realizados anualmente, o que já seria possível desde dezembro 

de 2016, quando os PPCs dos BIs e LIs foram aprovados. No entanto a ruptura do calendário 

acadêmico com a greve dos servidores da UFSB que se estendeu entre fim de outubro e 

dezembro 2016, não possibilitou que a PROGEAC organizasse o planejamento para os três 

quadrimestres de 2017. Observamos que alguns mecanismos vêm sendo aperfeiçoados. Contudo, 

ainda percebemos a necessidade de os processos serem fortalecidos, envolvendo o cronograma da 

PROGEAC e os fluxos do planejamento. Ainda assim entendemos que a prática institucional é 

ainda incipiente entre um número expressivo de coordenações de Colegiado. Logo, os processos 

de planejamento devem ser acompanhados de um trabalho de formação dos coordenadores, e seus 

respectivos vices, por serem alguns ainda inexperientes no que tange a trabalhos de gestão 

institucional. Assim, é necessário que toda a coordenação do processo de planejamento seja 

iniciada pela PROGEAC com um período grande de antecedência, permitindo discussões 

qualificadas nas tomadas de decisões intercampi. 

 

 

3.3 Recepção dos novos estudantes 

 

Cabe ao decanato a presidência da comissão de homologação de matrículas dos novos 

ingressantes na UFSB por meio do processo seletivo do SISU Nacional, bem como o 

acompanhamento dos editais de seleção regionais para os CUNIs com as Vagas Supranumerárias 

para estudantes indígenas e quilombolas. 

 

Na primeira semana do quadrimestre 2017.2 serão recebidos os 160 novos estudantes aprovados 

por meio do SISU para o Campus Sosígenes Costa, quando teremos a Semana de Acolhimento, 

momento importante para a afiliação dos ingressantes à universidade. Para além do primeiro 

contato com os profissionais que atuam na universidade, bem como com um espaço de 

aprofundamento relativo ao modelo acadêmico da instituição, merecerá destaque a compreensão 

de que todos oportunizam protagonizar, em um contínuo movimento crítico-coletivo de 



construção, o desenvolvimento do projeto institucional. Este é um item capital a ser trabalhado no 

acolhimento. A pró-atividade dos estudantes que têm ingressado na UFSB tem sido elemento 

central para o fortalecimento das bases explicitadas em seu Plano Orientador. 

 

O CONSUNI decidirá durante o quadrimestre 2017/01 acerca da entrada de novos estudantes nos 

Colégios Universitários. Diante da importância dos CUNIs para o projeto da UFSB, os membros 

deste Conselho Superior, firmaram, em reunião ordinária, compromisso de abertura de novas 

vagas para estes espaços inovadores de Educação Superior, os quais equilibram sobremaneira o 

caráter inclusivo da proposta pedagógica da universidade. 

 

 

3.4 Certificação da Formação Geral 

 

Consideramos de grande importância a realização da certificação prevista no Plano Orientador da 

UFSB aos estudantes que concluíram a Formação Geral. O calendário de entrega destes 

certificados passou a ser encaminhado pelo CONSUNI com programação intercampi, devendo 

ser aprovada em breve para que possamos dar prosseguimento a este trabalho. A ideia inicial 

explanada no CONSUNI é a realização de um evento simples que conte com a participação de 

familiares dos estudantes e integrantes do Conselho Estratégico Social da UFSB, podendo este 

momento ser oportuno para um reencontro do IHAC com a comunidade, na forma de um balanço 

público e de um detalhamento da concepção pedagógica, pautada em ciclos de formação e 

iniciada pela Formação Geral. 

 

 

3.5 Acompanhamento dos colegiados e preparação para o processo de avaliação dos 

cursos pelo MEC. 
 

Temos trabalhado junto às coordenações dos colegiados, no sentido de demonstrar cada vez mais 

a importância de seu papel no acompanhamento dos estudantes, na orientação dos mesmos em 

seus percursos formativos e na orientação de inscrição em Componentes Curriculares a cada 

quadrimestre. Entendemos que a consolidação desta aproximação serve também como forma de 

sensibilizar os colegiados para a responsabilidade do planejamento. Pretendemos levar ao 

conhecimento dos coordenadores todo o estudo realizado pela Secretaria Acadêmica (em anexo) 

para que possam compreender os movimentos de fixação e abandono dos estudantes aos 

respectivos cursos, de forma a programar ações conjuntas com o setor de Psicologia e Serviço 



Social do Campus CSC, que tem demonstrado grande interesse e eficácia na ação de integração e 

permanência dos nossos estudantes. Cabe ao decanato a coordenação dos trabalhos dos 

colegiados de forma a se prepararem para os desafios postos pela avaliação do MEC prevista para 

o segundo semestre de 2017, com o estudo e discussão dos parâmetros de avaliação. O decanato 

entende, entretanto, que existe ainda uma deficiência posta pelo pequeno número de servidores 

que possam atuar como secretários de todas estas coordenações. 

 

 

3.6 Articulação do processo de implantação de Espaços de Prática conforme PPCs 

 

Os espaços de prática na UFSB foram recorrentemente prejudicados na UFSB devido a inúmeros 

problemas de comunicação/operacionalização ocorridos no biênio 2015-2016, principalmente no 

âmbito da PROPA e da PROGEAC. Além de problemas internos de comunicação, evidenciaram-

se claros problemas de comunicação entre as pró-reitorias. Como consequência, muitos trabalhos 

e produtos desenvolvidos no IHAC/CSC, bem como nas demais unidades universitárias, a favor 

da implantação de laboratórios e ateliês não foram devidamente cuidados em instâncias 

superiores, fazendo com que uma crescente e legítima insatisfação ocorresse entre os docentes de 

diferentes campi. Deste modo, não havendo mais tempo possível para atrasos na constituição 

destes espaços de aprendizagem, o Decanato do IHAC/CSC uma vez mais, em 2017, procurará 

sensibilizar as atuais gestões das referidas pró-reitorias para esta necessidade premente. No 

relatório relativo a 2015 descrevemos detalhadamente os problemas ocorridos, na expectativa de 

saná-los o quanto antes. Porém, apesar de pequenos avanços terem ocorrido em 2016, 

diagnosticamos que há muito a fazer para que este importante passo da consolidação dos espaços 

de prática na UFSB venha a concretizar-se. 

 

 

3.7 Colaboração na construção do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 

UFSB 
 

A UFSB tem em 2017 o importante desafio de construir seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI). O PDI constitui um documento que deve apresentar de modo claro os 

aspectos que a instituição deseja concretizar para os próximos anos de seu funcionamento. Deste 

modo, trata-se de elemento fundamental para levar a UFSB da realidade hoje vivida para o 

estado que objetiva alcançar. A construção do PDI, portanto, deve mobilizar toda a comunidade 

acadêmica da UFSB, compreendendo-o como documento de grande relevância no contexto atual 



do ensino superior brasileiro. A promoção de debate amplo que tenha como resultado a 

construção de proposições fundamentadas é um importante caminho a ser buscado. É com esta 

consciência que o decanato do IHAC/CSC se compromete com a sua construção, procurando 

mobilizar toda a comunidade acadêmica do CSC. Entendemos que o PDI deve contemplar o 

compromisso da UFSB com a inclusão, com o diálogo aberto com os distintos meios 

socioculturais que envolvem a região, com a inovação pedagógica, com a construção de 

conhecimento e, entre outros, com a transformação da realidade universitária brasileira. A 

construção do PDI é ação fundamental para o amadurecimento crítico dos fundamentos que têm 

organizado o desenvolvimento do projeto institucional desde as origens da UFSB.  

 

 

3.8 Articulação para a realização do Congresso Geral da UFSB 

 

Diante do desafio da construção do PDI evidenciado na seção anterior, a realização do Congresso 

Geral da UFSB surge como elemento importante para o amadurecimento supracitado. O 

Congresso colocará em debate as várias vertentes que vêm caracterizando as ações da UFSB 

desde o início de suas atividades. O evento estava previsto para ocorrer em 2016. No entanto, a 

adversidade do cenário político brasileiro gerou reações legítimas de várias instituições de ensino 

superior que optaram pela realização de greve. Neste cenário, merece destaque o protagonismo 

estudantil com a realização de movimentos de ocupação. Com isso, o Congresso não pôde ser 

realizado na data inicialmente prevista. O decanato objetiva fazer parte da comissão organizadora 

da etapa local do Congresso a ser realizada em junho de 2017, bem como efetivamente contribuir 

para a realização da etapa final que será edificada em perspectiva intercampi.  

 

 

3.9 Articulação para a realização do II Fórum Social da UFSB 

 

- Entendemos que o Fórum Social é uma ferramenta estruturante da UFSB para a consolidação de 

suas políticas, invertendo completamente a lógica Universidade-Extensão-Sociedade, trazendo a 

Sociedade para dentro de seus mecanismos de gestão e promovendo a constante participação 

social no seu projeto político pedagógico. Por meio do fórum, ainda em 2015, iniciamos um 

diálogo profícuo com os mais diversos setores da sociedade em torno da região de Porto Seguro. 

A grande adesão de professores da Educação Básica e integrantes de movimentos sociais fez com 

que tivéssemos um comitê amplo de mobilização, gerando desde então uma maior participação 



da sociedade no cotidiano da UFSB. Desde o início das atividades do fórum, realizamos reuniões 

com múltiplos setores. Dentre eles, citamos alguns: 

 

- Conselho de caciques de Porto Seguro; 

- Professores do Colégio e Escola Indígena de Coroa Vermelha; 

- Professores da Escola Indígena de Aldeia Velha; 

- Varanda Cultural de Aldeia Velha; 

- Secretaria Municipal de Saúde de Porto Seguro; 

- Agentes de saúde de Cabrália 

- Superintendência de assuntos indígenas de Porto Seguro; 

- Prefeitura de Cabrália, compreendendo diversas secretarias; 

- Comissão de assuntos étnico-raciais – Prefeitura de Porto Seguro; 

- Associação das mães do bairro Baianão; 

- Superintendência da pesca em Cabrália; 

- Associações e ONGs ambientalistas; 

- Movimentos da juventude; 

Além destes, realizamos visitas a aldeias indígenas, comunidades religiosas, centros de 

convivência, CAPS, CRAS e diversos setores da administração pública, instituições de ensino 

privadas e públicas. Com este amplo trabalho de divulgação, alcançamos grande participação de 

diferentes setores da Sociedade Civil no I Fórum Social de Porto Seguro ocorrido em 2015, 

chegando a quase duas mil pessoas. Esta participação demonstrou o grande acolhimento que a 

UFSB recebe na região, mas sobretudo a expectativa dos vários setores com sua implantação e 

suas políticas de inclusão e envolvimento com a região.  

 

A realização do II Fórum Social da UFSB está prevista para setembro de 2017. Entendemos este 

evento como estruturante para que esta instituição consolide sua verdadeira função, a saber, 

construir conhecimento com e em benefício da sociedade, levando em conta sua diversidade 

sociocultural. Por isso, o Decanato pretende trabalhar com a PROSIS, em claro compromisso de 

parceria, para levar adiante este importante movimento caracterizador da transformação do ensino 

superior que vem sendo buscada cotidianamente na UFSB.   

 

 

 



4. Fluxo de processos no setor 
 

 

 

4.1 Homologação de férias 
 

Descrição: As solicitações de férias dos docentes do IHAC/CSC efetuadas via SIGRH são 

homologadas pelo decanato com base no calendário acadêmico. 

Público alvo: corpo docente (56 professores efetivos). 

Resultados e produtos: efetivação das férias. 

Servidores/setores envolvidos: Decanato + DGP  

 

 

 4.2 Emissão de parecer para homologação de afastamento dos docentes do IHAC 
 

Descrição: Todas as solicitações de afastamento dos docentes para quaisquer localidades, 

objetivos e períodos são analisadas pelo decanato. Um parecer é então produzido, seguindo a 

resolução 20/2016 e critérios sobre pertinência e possibilidade de cumprir as atividades 

acadêmicas previstas. Esta resolução regula que setor deve decidir sobre a homologação do 

afastamento a partir do parecer produzido pelo decanato. Em alguns casos, o próprio decanato é a 

unidade decisória, em outros, a reitoria.  

Público alvo: corpo docente (56 professores). 

Resultados e produtos: Parecer e homologação de afastamentos. 

Servidores/setores envolvidos: Reitoria + Decanato + DGP. 

 

 

4.3 Homologação de matrículas de estudantes ingressantes pelos editais SISU-Nacional e 

SISU-Regional (Rede CUNI) 
 

Descrição: A comissão de homologação de matrículas se reúne em várias chamadas de cada 

edital até o total preenchimento das vagas. São verificadas as documentações de estudantes de 

acordo com as categorias de concorrência às vagas.  Todo este processo é organizado e conduzido 

pela Secretaria Acadêmica do campus. 

Público alvo: estudantes ingressantes. 

Resultados e produtos: matrículas de novos estudantes efetivadas. 

Servidores/setores envolvidos: Secretaria Acadêmica, PROGEAC, Decanato. 

 



 

4.4 Condução na Congregação da análise de projetos submetidos ao IHAC/CSC 
 

 

Descrição: O decanato, por meio da Secretaria Executiva, recebe os diversos projetos submetidos 

pelos docentes ao IHAC, ordena, envia aos pareceristas definidos pela Congregação, divulga os 

critérios/diretrizes de avaliação e realiza nova reunião para avaliação dos pareceres. Muitos dos 

projetos aprovados são enviados a agências de fomento pelos professores autores. 

Público alvo: 56 docentes do IHAC. 

Resultados e produtos: projetos aprovados. 

Servidores/setores envolvidos: Decanato, Congregação, Secretaria Executiva, docentes, DPCI, 

PROSIS. 

 

 

4.5 Planejamento acadêmico dos CCs a serem desenvolvidos 
 

Descrição: Planejamento de oferta de Componentes Curriculares em conjunto com PROGEAC, 

NDEs e Colegiados – acompanhamento/construção de quadro horário e definição em 

Congregação de alocação docente; Coordenação do processo de revisão de oferta de CCs; 

inserção no SIGAA de todos os elementos definidos no processo de planejamento. 

Público alvo: 67 professores; 850 estudantes. 

Resultados e produtos: Quadro de horários com informações sobre os Componentes Curriculares 

e alocação docente; Registros no SIGAA. 

Servidores/setores envolvidos: Decanato, docentes, técnicos da Secretaria Acadêmica. Técnicos 

da PROTIC, PROGEAC, coordenações de colegiados, NDEs. 

 

 

4.6 Acompanhamento das atividades de ensino dos docentes 
 

O decanato busca contribuir para o êxito das atividades acadêmicas dos docentes, conforme 

apresentadas nos Planos de Ensino e Aprendizagem dos CCs. Além disso, o decanato observa o 

equilíbrio da carga horária dos docentes nas atividades de ensino, buscando informações junto às 

demais unidades acadêmicas sobre outras atribuições por eles assumidas, cuidando para que não 

exista distorções e para que os docentes cumpram as normativas legais. Ao mesmo tempo, 

quando há notificações de ausência de professores em suas atividades, o decanato deve buscar 

soluções. 



Público alvo: estudantes e docentes do IHAC. 

Resultados e produtos: Desenvolvimento equilibrado das atividades acadêmicas. 

Servidores/setores envolvidos: Decanato, Secretaria Acadêmica, docentes, estudantes. 

 

 

4.7 Acompanhamento do processo de inscrição em CCs 
 

Descrição: Durantes as três fases de inscrição, o decanato trabalha junto com a Secretaria 

Acadêmica para corrigir distorções em turmas com excedente de demanda e turmas com baixa 

demanda, propondo abertura de novas turmas e suprimindo outras, respeitando as diretrizes dos 

respectivos NDEs. Deve igualmente verificar se os estudantes estão se inscrevendo nos 

componentes curriculares que asseguram de fato a integralização dos créditos necessários para os 

percursos por eles construídos. Para tanto, além de trabalhar junto à Secretaria Acadêmica na 

pesquisa de dados, é necessário que se realize o trabalho de consulta junto aos colegiados e NDEs 

de forma a manter o equilíbrio de oferta intercampi. 

Público alvo: estudantes e docentes. 

Resultados e produtos: oferta equilibrada de CCs de acordo com as demandas curriculares e o 

fluxo dos estudantes. 

Servidores/setores envolvidos: Decanato, docentes, estudantes, colegiados, NDEs e Secretaria 

Acadêmica. 

 

 

4.8 Gestão acadêmica dos CUNIs 
 

Descrição: A definição dos docentes responsáveis por CCs nos CUNIs está associada à formação 

de uma equipe de trabalho que possa, de fato, atuar coletivamente, debatendo de modo 

continuado acerca dos processos pedagógicos que desenvolvem. Garantir a melhor qualidade 

possível de aproveitamento dos estudantes é tarefa importante a ser mediada pelo decanato. Por 

se situarem dentro de Colégios da rede estadual de ensino, realizamos reuniões periódicas com as 

Diretorias dos estabelecimentos para adequação de questões relacionadas ao quotidiano dos 

Colégios: datas de feriados municipais, horários de entrada e saída na portaria da escola, 

observância do regulamento das Escolas da rede, problemas com infra-estrutura e busca de 

planejamento coletivo de atividades didáticas do CUNI com o Colégio. 

Público alvo: estudantes e docentes dos CUNIs. 

Resultados e produtos: bom funcionamento das atividades dos CUNIs. 



Servidores/setores envolvidos: Decanato, docentes, Secretaria Acadêmica, Coordenação de 

Administração do Campus, diretoria dos Colégios. 

 

 

4.9 Acompanhamento dos processos relacionados ao Complexo Integrado de Educação 

de Porto Seguro - CIEPS 
 

Descrição: Além de acompanhar os passos quotidianos da coordenação de práticas pedagógicas 

da UFSB no CIEPS (reuniões de planejamento com docentes, concepção e realização de projetos, 

atividades de formação continuada de professores), o decanato deve acompanhar 

institucionalmente as questões postas pela direção do Complexo, em articulação com os termos 

do convênio da Secretaria de Educação com a UFSB. Durante o planejamento do quadrimestre, o 

decanato procura apoiar a coordenação de práticas pedagógicas no sentido de incrementar 

projetos de pesquisa, ensino e extensão que fortaleçam a formação de nossos estudantes de 

Licenciaturas Interdisciplinares (Lis) e consolide a proposta do CIEPS. Como no CIEPS se 

realiza a maior parte de estágios supervisionados dos estudantes das LIs, o decanato acompanha a 

atividade, realizando reuniões com supervisores e a direção da escola em colaboração com a 

coordenadora de práticas pedagógicas. O decanato participa regularmente das reuniões da 

coordenação do CIEPS, colaborando para construção de projetos estruturantes. 

Público alvo: estudantes dos CIEPS, professores da UFSB e do CIEPS, estudantes da UFSB. 

Resultados e produtos: bom funcionamento do Complexo Integrado de Educação de Porto 

Seguro, implantação de novas práticas pedagógicas com currículo interdisciplinar e 

aprendizagem com projetos, bom funcionamento do estágio supervisionado dos estudantes de LI 

da UFSB. 

Servidores/setores envolvidos: Decanato, coordenação de práticas pedagógicas da UFSB, 

orientadores de estágio. 

 

 

4.10 Planejamento de ações de orientação dos estudantes 
 

Descrição: Orientação dos coordenadores de colegiado para consulta dos históricos escolares dos 

estudantes e planejamento junto com as secretarias acadêmicas de horários de plantão de 

orientação de matrícula e orientação sobre os históricos. 

Público alvo: estudantes. 

Resultados e produtos: otimização dos percursos acadêmicos dos estudantes. 



Servidores/setores envolvidos: coordenadores de colegiados de cursos, Secretaria Acadêmica. 

 

 

4.11 Acompanhamento de comissões (de constituição de laboratórios, realização de 

eventos, discussão de resoluções, etc) 
 

Descrição: O decanato leva à Congregação diversas demandas de constituição de comissões 

específicas para temas de interesse do IHAC e da UFSB; define as comissões e acompanha o 

funcionamento e a conclusão dos trabalhos encaminhado-os aos setores responsáveis. 

Público alvo: toda a comunidade acadêmica do CSC. 

Resultados e produtos: realização de projetos de interesse institucional. 

Servidores/setores envolvidos: Decanato, docentes, TAEs, estudantes. 

 

 

4.12 Atendimento ao público estudantil para discutir e informar sobre questões diversas 

relacionadas à vida acadêmica 
 

Descrição: Os estudantes encontram ao longo de seu percurso acadêmico vários tipos de 

dificuldades, seja no sistema de inscrições via sistema eletrônico, seja no cumprimento de 

Componentes Curriculares, seja com a necessidade de solicitarem suspensão de matrícula por 

diferentes motivos, seja no entendimento com docentes, servidores ou estudantes. Antes mesmo 

de procurar setores que possam apoiar todas as questões (serviço social, psicologia, 

coordenadores de curso, comissão de ética, coordenação administrativa do campus, etc), o 

decanato acolhe as demandas, recebendo quotidianamente os estudantes para reuniões. Estes 

momentos de escuta são importantes para os estudantes, e fazem com que o decanato conheça de 

forma profunda a complexidade da vida da instituição. 

Público alvo: estudantes 

Resultados e produtos: harmonização das relações institucionais com os estudantes. 

Servidores/setores envolvidos: decanato, serviço social, psicologia, coordenações de curso, 

comissão de ética, coordenação administrativa do campus. 

 

 

4.13 Atendimento aos docentes para discutir e informar sobre diversas questões 

relacionadas à vida acadêmica. 
 

Descrição: os docentes apresentam quotidianamente ao decanato diversas questões de ordem 

profissional, pessoal, interpessoal, que afetam a vida acadêmica, demandando momentos de 



escuta e construção de soluções. Algumas das questões necessitam encaminhamento a outros 

setores da unidade ou até mesmo setores externos ao CSC. Ao mesmo tempo, estes momentos 

são importantes na formação institucional dos docentes, pois o decanato tem a oportunidade de 

apresentá-los a complexidade de setores e serviços que compõem a vida universitária.  

Público alvo: docentes. 

Resultados e produtos: harmonização da vida institucional entre os docentes e as diversas 

vertentes que compõem a comunidade acadêmica; otimização do trabalho docente. 

Servidores/setores envolvidos: decanato, docentes, serviço social, psicologia, coordenações de 

curso, comissão de ética, coordenação administrativa do campus. 

 

 

4.14 Realização e condução das reuniões da Congregação do IHAC; revisão de atas, 

assinaturas; acompanhamento dos processos de composição da congregação do IHAC 
 

Descrição: As decisões que envolvem o IHAC são organizadas, encaminhadas e debatidas na 

Congregação que se reúne ordinariamente, uma vez por mês, e eventualmente em reuniões 

extraordinárias. As reuniões são relatadas em atas aprovadas nas Congregações, assinadas pelos 

seus integrantes e mantidas em ordem pela Secretaria Executiva. Os membros da congregação 

são convocados para as reuniões. Os demais servidores do CSC, sem exceção, são convidados a 

participar. A composição da Congregação é dinamizada pelo fluxo de coordenadores de dez 

Colegiados e as demais representações. O decanato deve observar as modificações para sempre 

atualizar a integralidade desta composição, encaminhando novos editais para prover as 

representações das 3 categorias, bem como viabilizando a participação do representante do 

Conselho Estratégico Social. 

Público alvo: Congregação do IHAC e comunidade do IHAC. 

Resultados e produtos: funcionamento da congregação e dos processos de representação. 

Servidores/setores envolvidos: decanato, colegiados, Secretaria Executiva, congregação. 

 

 

4.15 Elaboração de justificativas para provimentos de professores substitutos de forma a 

garantir o atendimento das necessidades dos cursos e da Formação Geral. 
 

Descrição: O decanato observa junto aos coordenadores de colegiados e da Formação Geral se a 

configuração do corpo docente está atendendo às necessidades postas pelos PPCs dos cursos e 

organiza os dossiês com justificativa para demanda de professores substitutos que são 

encaminhados à DGP. 



Público alvo: estudantes e docentes do IHAC. 

Resultados e produtos: provimento de docentes para cumprimento dos PPCs. 

Servidores/setores envolvidos: decanato, Secretaria Executiva, DGP. 

 

 

4.16 Acompanhar e encaminhar solicitações de exoneração dos docentes que ocupam 

funções gratificadas; 
 

Descrição: Existe uma dinâmica de entrada e saída de coordenadores que nem sempre 

corresponde aos prazos estabelecidos de duração das funções gratificadas de Coordenação de 

Colegiado. Deste modo, o decanato deve estar atento para não haver vacância nestas importantes 

funções da vida acadêmica e notificar os desligamentos aos setores envolvidos para providenciar 

portarias e transferências de FGs. 

Público alvo: docentes 

Resultados e produtos: funcionamento dos Colegiados e setores que envolvem FG entre os 

docentes. 

Servidores envolvidos: decanato, docentes, DGP, Secretaria Executiva. 

 

 

4.17 Acompanhamento da condução acadêmica dos cursos de BI e LI pelos 

coordenadores. 
 

Descrição: o decanato deve estar atento à atividade das coordenações dos dez colegiados, 

solicitando reuniões periódicas, atualização de atas, acompanhamento da documentação do curso 

e do atendimento às diversas exigências do MEC para aprovação dos cursos. Uma atenção 

especial é dispensada ao acompanhamento da documentação de estágio supervisionado dos 

estudantes das 5 LIs. 

Público alvo: docentes e estudantes. 

Resultados e produtos: regularização dos 9 cursos de 1º Ciclo. 

Servidores envolvidos: decanato, docentes, Secretaria executiva, Secretaria Acadêmica. 

 

 

 

 

 



4.18 Organização de atividades acadêmicas e eventos previstos no calendário da UFSB: 

SECCAT, Fórum Social, Congresso. 

 

Descrição: muitos eventos previstos no calendário da instituição e outros que envolvem docentes 

e estudantes, direta ou indiretamente se vinculam ao IHAC. Há várias questões de definição de 

calendário, prioridades, metodologias a serem tratadas. O decanato atua como mediador, 

encaminhando à Congregação a aprovação que lhe cabe e apresentando à coordenaçãoo do 

Campus as questões acadêmicas dos eventos. São realizadas inúmeras reuniões relacionadas a 

estes eventos com os diferentes setores envolvidos. 

Público alvo: estudantes, servidores, docentes. 

Resultados e produtos: eventos acadêmicos realizados. 

Servidores envolvidos: docentes, TAEs, Coordenação Administrativa do Campus. 

 

 

4.19 Participação no CONSUNI: leitura de atas; leitura de minutas em pauta para 

aprovação; realização de pareceres. 

 

Descrição: Qualquer participação no CONSUNI envolve estudar minutas de resoluções, projetos, 

programas, editais a serem aprovados, com profundo conhecimento dos documentos que 

orientam o Projeto da UFSB. Como conselheiro do CONSUNI, o decano deve informar, na parte 

inicial das reuniões ordinárias, sobre os fatos ocorridos desde a última reunião ordinária 

realizada, visando dar visibilidade às questões do IHAC/CSC, sempre problematizando os temas 

de interesse da comunidade acadêmica que se vincula a esta unidade universitária. Além disso, é 

necessário formular minutas, pareceres, e acompanhar o registro das reuniões por meio de atas e 

publicação de documentos institucionais na página da UFSB. 

Público alvo: toda a comunidade da UFSB. 

Resultados e produtos: minutas de resolução, pareceres, atas, funcionamento do CONSUNI. 

Servidores/setores envolvidos: toda a comunidade que compõe a UFSB. 

 

 

4.20 Construção do relatório anual de gestão do decanato do IHAC/CSC. 

 

Descrição: Cabe ao Decanato a produção do relatório anual relativo a unidade universitária que se 

encontra sob sua responsabilidade. Este relatório deve conter principalmente o escopo de ações 

do Decanato e a descrição do setor, as ações desenvolvidas durante o ano, as ações previstas para 



o ano vindouro e os fluxos de processos/servições que direta ou indiretamente vinculam-se ao 

IHAC/CSC. A produção do relatório conta com estreita parceria da Secretaria Acadêmica, 

Secretaria Executiva, Setor de Serviço Social, Setor Administrativo e Coordenação 

Administrativa do CSC. 

Público alvo: toda a comunidade da UFSB. 

Resultados e produtos: relatório anual de gestão do decanato do IHAC/CSC. 

Servidores/setores envolvidos: Decanato, Secretaria Acadêmica, Secretaria Executiva, Setor de 

Serviço Social, Setor Administrativo, Coordenação Administrativa do CSC, Coordenações de 

Colegiado. 

  



5. Considerações – e reflexões – finais 
 

 

Nesta última seção, trataremos de alguns temas que complementam os assuntos já desenvolvidos 

nas seções anteriores. 

 

- Diante dos diversos desafios acerca da gestão acadêmica presentes na UFSB, entendemos que a 

PROGEAC precisa ser estruturalmente fortalecida, visto que a extensão e a profundidade de suas 

atribuições vinculam-se diretamente às atividades fim da universidade. Encontra-se no pleno 

funcionamento desta pró-reitoria a possibilidade de tornarmos cada vez mais intensos e, portanto, 

consolidados, os fundamentos que estruturam a instituição. Neste contexto, vale reafirmar que 

todos os setores que compõem a universidade necessitam dialogar entre si a fim de posicionar o 

caráter acadêmico no centro das atenções da UFSB. Se as questões de natureza acadêmica ficam 

a mercê de atividades meio que, não dificilmente, esbarram em questões burocratizantes, 

trabalha-se contra as próprias intenções postas pela instituição. Esse aspecto merece bastante 

atenção no momento de consolidação em que a UFSB se encontra. Vícios de administração, uma 

vez instituídos, dificultam sobremaneira a realização de processos de inovação formativo-

acadêmica. Um exemplo disso é a estruturação da Secretaria Acadêmica dos campi de modo 

desvinculado da estrutura de gestão do IHAC. Sendo um organismo de gestão acadêmica, o 

decanato do IHAC necessita ter em seu rol de atribuições a gestão de uma Secretaria Acadêmica 

que esteja diretamente ligada a esta unidade universitária. Sem isso, não se assegurará que os 

movimentos de gestão caminhem em uma direção comum. No entanto, hoje a vinculação da 

Secretarias Acadêmicas é com as Coordenações Administrativas de Campus, o que pode gerar 

distorções relativas às diretrizes explanadas no plano orientador da UFSB;   

 

- Ainda em 2015, foi formado pela UFSB um Conselho Gestor para cada campus. No caso do 

CSC, esse Conselho é formado pelo decano do IHAC, pelos três decanos dos Centros de 

Formação (Artes, Humanidades e Ciências) e pelo coordenador administrativo do campus. Assim 

como dissemos em nosso relatório relativo a 2015, continuamos avaliando que este Conselho 

ainda não conseguiu se estabelecer a contento. O compartilhamento das tomadas de decisão entre 

os membros do Conselho é muito bem-vindo, porém é preciso que sua dinâmica gestora promova 

uma cultura de construção coletiva que possa respaldar ações representativas da comunidade 

acadêmica. A não consolidação deste Conselho tem revelado certa dificuldade de atuação 

conjunta dos decanos, e também do coordenador administrativo, a partir de pontos de vista às 



vezes divergentes. Esse é um ponto que necessita ser amplamente debatido em 2017 de modo 

aberto na busca de consolidação das instâncias decisórias do CSC. Entendemos que ideias 

diferentes podem gerar soluções comuns criativas a partir de uma construção coletiva 

efetivamente compartilhada e representativa dos posicionamentos erguidos no debate. Ou seja, a 

diferença pode constituir-se como força motriz para a elaboração de diretrizes institucionais. Por 

isso, entendemos que o CONSUNI deve por meio de amplo debate definir as diretrizes de 

funcionamento deste Conselho a fim de tornar transparente as suas atribuições, fortalecendo, 

consequentemente, o desenvolvimento institucional de modo sustentável; 

 

- Antes de a sede do Campus Sosígenes Costa da UFSB se estabelecer no município de Porto 

Seguro, sua atual estrutura predial compreendia um Centro de Convenções, denominado Centro 

Cultural e de Eventos do Descobrimento. Deste modo, com infraestrutura apropriada para 

realização de eventos de pequeno, médio e grande porte, o CSC/UFSB vem se constituindo como 

espaço privilegiado para receber eventos diversos de natureza acadêmica organizados pela 

universidade. Gera-se, portanto, uma especificidade deste campus no conjunto estrutural de 

instalações da UFSB. Esta especificidade fez com que o corpo de técnico-administrativos do 

campus necessitasse aprimorar sua condição gerencial voltada à realização de congressos, 

encontros, simpósios, seminários, entre outros. Avaliamos que a formação em serviço já 

desenvolvida por esse corpo de servidores o torna diferenciado, revelando não só capacidade de 

adequação a uma situação nova, mas, principalmente, consciência crítica acerca do papel que 

exerce para o pleno desenvolvimento institucional. Portanto, é notória a atuação e a eficácia com 

que a comunidade acadêmica do CSC vem se estabelecendo como anfitriã qualificada de 

destacados eventos acadêmicos, diretamente relacionados com aspectos sociais, políticos e 

culturais, tanto de cunho local quanto nacional. Porém, o aumento constante do número de 

eventos nos leva a evidenciar duas urgentes necessidades: i) construção de nova estrutura de 

prédios didáticos para que não haja conflito entre as atividades realizadas rotineiramente no 

âmbito do IHAC/CSC e as atividades previstas pelos eventos acadêmicos. ii) Acrescentar à 

estrutura administrativa do CSC um setor voltado à realização de eventos acadêmicos, com 

contratação de técnicos específicos para esse fim; 

 

- Assim como dissemos em nosso relatório relativo ao ano de 2015, merece ser refletida com 

maior intensidade a realização de eventos não organizados pela UFSB nas dependências do CSC. 

Apesar de a gestão administrativa do espaço do campus não ser atribuição do IHAC-CSC, 



consideramos necessário tecer uma breve reflexão de natureza acadêmica na expectativa de 

subsidiar o debate institucional em torno do tema. Avaliamos que qualquer atividade 

desenvolvida nas instalações do campus deve se harmonizar com os fundamentos educativos 

preconizados pela instituição em seu Plano Orientador. Deste modo, entendemos ser preciso 

elencar critérios convergentes a estes fundamentos para a definição das atividades de 

responsabilidade de terceiros que ocorrerão no CSC. Uma requalificação dos eventos realizados 

no CSC trará frutos não somente para a comunidade acadêmica da UFSB, mas também para toda 

a sociedade de Porto Seguro e região. A natureza acadêmica dos eventos poderá contribuir para a 

transformação do perfil turístico da região, desenvolvendo-a sobremaneira a partir de um 

ambiente em que o conhecimento é tratado como fonte para o estudo, a pesquisa, a construção de 

opiniões e o exercício fecundo de cidadania. Ou seja, entendemos que os antigos critérios 

elencados pela Bahiatursa, instituição estadual gestora do antigo Centro Cultural e de eventos 

Costa do Descobrimento (Centro de Convenções), necessitam ser debatidos e, se necessário, 

revistos. 

 

 

Entendemos que este relatório constitui importante documento para respaldar o desenvolvimento 

da UFSB nas distintas vertentes em que esse se apresenta. Entendemos também que este 

documento tem grande potencial formativo, visto que, para além dos dados apresentados, gera 

diversas reflexões que incitam a desconstrução de processos já consolidados, porém defasados, 

no âmbito da gestão das universidades brasileiras. Mas, apesar de extenso e detalhado, este 

relatório não abarca todo o leque de atividades que caracterizam a natureza do trabalho do 

Decanato. Afinal são muitos os desafios, e as consequentes construções, diante de um projeto de 

universidade que exige movimentos novos de gestão a favor da consolidação da inovação 

acadêmica proposta em seu Plano Orientador.  

 

 

Porto Seguro, 27 de março de 2017. 

 

 

Rogério Ferreira 
Decano pró tempore do IHAC/CSC 

 

 

 

Rosângela Pereira de Tugny 
Vice-Decana pró tempore do IHAC/CSC 
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ACADÊMICA – SOSÍGENES COSTA EM DADOS: Relatório 2014-2016 

 

I- Introdução 

Este relatório técnico é um estudo desenvolvido pela Secretaria Acadêmica do 

Campus Sosígenes Costa da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), sobre a 

situação dos estudantes pertencentes a este Instituto de Humanidades, Artes e 

Ciências (IHAC), referente ao período letivo de 2014 a 2016, por solicitação do 

Decanato do IHAC. 

Este relatório compõe-se de quatro seções: 

A primeira Seção é composta por esta Introdução. 

Na Seção II – Aspectos metodológicos, estabelecemos nossa fonte de dados e o 

programa utilizado para tabulação dos mesmos, bem como trazemos questões 

específicas sobre a forma que utilizamos para analisar e interpretar os dados. 

Na Seção III – Análise e Interpretação de dados, organizamos as informações da 

seguinte forma: 

PARTE 1- APRESENTAÇÃO DOS ESTUDANTES INGRESSANTES NO IHAC 

SOSÍGENES COSTA, em que estabelecemos um panorama geral dos estudantes que 

ingressaram no referido IHAC; PARTE 2- HISTÓRICO DOS ESTUDANTES NO IHAC 

SOSÍGENES COSTA, em que estabelecemos um estudo detalhado e minucioso do 

Histórico dos Estudantes, levando em consideração o desenvolvimento destes ao 

longo dos Quadrimestres; e, por último, PARTE 3- SITUAÇÃO DOS ESTUDANTES NO 

QUADRIMESTRE 2016.3, em que estabelecemos o Quadro de nossos estudantes, com 

estudo detalhado e minucioso sobre nossa situação atual – Quadrimestre 2016.3. 

A Seção IV é composta pelas Considerações Finais. 

 

II- Aspectos metodológicos 
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 Este relatório possui como fonte de dados primária o Programa Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da Universidade Federal do Sul 

da Bahia (UFSB). Porém, por motivos de limitações do Sistema em efetuar o 

cruzamento de dados muito específicos, estes foram importados do SIGAA e tabulados 

em Programa do Microsoft Office Excel v. 2013. 

 A tabulação e análise de dados a seguir podem variar e não corresponder ao 

valor fornecido pelo SIGAA, a depender do enfoque que priorizamos1. Ex.: um 

estudante, ao solicitar Inscrição em Componente Curricular em um dado Quadrimestre 

e logo após sua solicitação efetuar a Suspensão Temporária de Matrícula, constará no 

banco de dados do SIGAA como fazendo parte tanto do relatório de Inscrição quanto 

do relatório de Suspensão. Para o cumprimento do nosso objetivo, o mais importante 

seria não o número total de solicitações por cada categoria, mas sim a situação final no 

Quadrimestre. Nesse sentido, se houve Suspensão, este dado tabulado em Programa 

Excel sobrepõe a solicitação de Inscrição. Este posicionamento se justifica pela 

tentativa de termos um quadro geral de nossos estudantes em sua situação final. Mais 

do que o número de operações totais de cada categoria, priorizamos o entendimento 

do número em que, ao final do Quadrimestre, cada estudante se enquadraria: se 

Inscrito (e, neste sentido, oficialmente cursando algum Componente até o final do 

Quadrimestre e não se enquadrando posteriormente em outra categoria), se 

Suspenso, se Reopção ou se Não Solicitação. 

 Além do exemplo demonstrado acima, outra situação merece destaque quanto 

à metodologia do Universo Amostral que trabalhamos e que, frequentemente, se 

encontra diverso dos dados do SIGAA. 

 Em nossa planilha em Excel constam os registros de todos os estudantes que 

ingressaram diretamente em algum curso no Campus, bem como os que vieram ou 

saíram para outros Campi, por meio de edital próprio. Este dado é importante para nós 

à medida em que podemos efetuar um acompanhamento das entradas e saídas dos 

estudantes em nosso Campus. Dessa forma, nosso Universo Amostral frequentemente 

conta tanto com os estudantes que estão oficialmente presentes em nosso Campus, 

                                                             
1 Salientamos que não se trata de termos dados incorretos no SIGAA, mas de haver distinções entre as 
metodologias do SIGAA e a que adotamos no presente relatório. 
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quanto com os que migraram para outros Campi. Assim, nosso Universo Amostral 

tende a registrar um número pouco superior ao que consta no banco de dados do 

SIGAA. Convém mencionar que nosso Universo Amostral é composto de estudantes 

ativos do Quadro de estudantes regulares, que são aqueles com matrícula ativa e 

inscritos em um determinado curso na UFSB. Para fins deste relatório não trabalhamos 

com tabulação de dados de estudantes especiais, visto que, não tendo vinculação 

permanente e regular com a Instituição e o IHAC, não têm direito assegurado à 

continuidade dos estudos e não estão vinculados a nenhum curso. 

 Outro fator que merece destaque na metodologia de tabulação e interpretação 

de dados é o uso da porcentagem. Ao invés de priorizar a porcentagem de estudantes 

em determinada situação em relação ao Universo Amostral, priorizamos a 

porcentagem de estudantes em determinada situação em relação à sua própria 

categoria. Ex.: Estudantes do curso Bacharelado Interdisciplinar em Artes (BI-Artes) no 

turno Vespertino que solicitaram Inscrição em Componente Curricular. Ao invés de 

apresentarmos a porcentagem dos estudantes do BI-Artes Vespertino em relação a 

todos os estudantes do Campus Sosígenes Costa, apresentamos a porcentagem dos 

estudantes do BI-Artes turno Vespertino que solicitaram Inscrição em relação ao 

somatório dos estudantes inscritos no curso BI-Artes turno Vespertino. Ou seja, a 

porcentagem não é em relação ao Universo Amostral, mas refere-se à sua categoria. 

 Salientamos que nem sempre a nomenclatura adotada neste relatório 

coincidirá com a nomenclatura adotada pelo SIGAA. 

 Utilizamos os seguintes conceitos: 

Inscrição em Componente Curricular – Estudantes com matrícula ativa, vinculada a 

algum curso, que solicitaram pelo menos uma inscrição em Componente Curricular e 

permaneceram nele (para fins deste relatório, excluímos desta categoria os estudantes 

que solicitaram inscrição e posteriormente solicitaram Suspensão Temporária de 

Matrícula, Reopção ou Desistência Definitiva de Curso); 

Não Solicitação – Estudantes que não solicitaram inscrição em nenhum Componente 

Curricular em um dado Quadrimestre, excluídos os que oficializaram a Suspensão 

Temporária de Matrícula, Desistência Definitiva de Curso ou fizeram Reopção; 
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Suspensão Temporária de Matrícula – Estudantes que oficializaram a Suspensão 

Temporária de Matrícula em um dado Quadrimestre na Secretaria Acadêmica. 

Comumente denominado “Trancamento” de Quadrimestre. 

Reopção – Estudantes que efetuaram o desligamento do antigo vínculo de sua 

matrícula com algum curso para reingresso na própria Instituição por meio de novo 

processo seletivo de Ingresso, tanto pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU) quanto 

por processo seletivo próprio, como o acesso à Área Básica de Ingresso (ABI) nos 

Colégios Universitários (CUNI) e na Sede. 

Desistência Definitiva de Curso – Estudantes que oficializaram o desligamento do 

vínculo de sua matrícula com algum curso na UFSB, excetuando-se a Reopção (em que 

há o desligamento para reingresso com um novo vínculo na UFSB). 

Mudança de Curso – Estudantes que efetuaram Mudança de Curso e permaneceram 

com a mesma matrícula de origem, seja por meio de Edital de escolha de curso, para 

os oriundos da Área Básica de Ingresso (ABI) que concluíram a Formação Geral, seja 

por meio de Edital de transferência de curso, turno ou campi. Estão excluídos deste 

quantitativo os estudantes de Reopção. 

Transferência de Campus – Estudantes que efetuaram Transferência de Campus por 

meio de edital próprio, e permaneceram com a mesma matrícula de origem. 

Ativo no Curso – Estudantes que possuem o vínculo de sua matrícula a um 

determinado curso no Campus Sosígenes Costa, independente do Status em um 

determinado Quadrimestre. Incluem-se aqui os estudantes que solicitaram Inscrição 

em CC, os que não solicitaram inscrição e os que solicitaram Suspensão Temporária de 

Matrícula. Excluem-se deste quantitativo os estudantes que efetuaram Reopção, 

Desistência Definitiva de Curso, Mudança de Curso e Transferência de Campus. 

O presente relatório tem como referência o período entre setembro de 2014 e 

dezembro de 2016. 

Apresentamos, a seguir, uma análise pormenorizada do quadro de nossos 

estudantes regulares no Campus Sosígenes Costa. 
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III – Análise e Interpretação de dados 

Organizamos a análise e interpretação de dados da seguinte forma: 

Na PARTE 1, estabelecemos um panorama geral dos estudantes que 

ingressaram no IHAC do Campus Sosígenes Costa; na PARTE 2, estabelecemos um 

Histórico dos Estudantes, levando em consideração o desenvolvimento destes ao 

longo dos Quadrimestres; e, por último, na PARTE 3, estabelecemos o Quadro de 

nossos estudantes, com estudo detalhado e minucioso sobre nossa situação atual –

Quadrimestre 2016.3. 

 

PARTE 1 – APRESENTAÇÃO DOS ESTUDANTES INGRESSANTES NO IHAC SOSÍGENES 

COSTA 

Organizamos a análise e interpretação dos dados da Apresentação dos 

estudantes ingressantes no IHAC Sosígenes Costa da seguinte forma: 

1.1) INGRESSO: Turno/Período/Curso; 

1.2) INGRESSO: Gênero/Curso; 

1.3) INGRESSO: Localidade/Curso. 

 

1.1) INGRESSO: Turno/Período/Curso: 

Apresentamos, abaixo, o quadro dos estudantes que ingressaram no IHAC 

Sosígenes Costa em um determinado curso e turno por período de ingresso. 

 INGRESSO: TURNO/PERÍODO/CURSO 
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2014.3 2015.2 2016.2 TOTAL 

ABI-SEDE (Noturno) 106 83 80 269 

ABI-CUNI-PORTO (Noturno) 30 0 41 71 

ABI-CUNI-CABRÁLIA (Noturno) 30 0 48 78 

BI-ARTES (Noturno) 0 22 29 51 

BI-ARTES (Vespertino) 24 15 0 39 

BI-CIÊNCIAS (Noturno) 0 27 30 57 

BI-CIÊNCIAS (Vespertino) 28 28 0 56 

BI-HUMANIDADES (Noturno) 0 30 31 61 

BI-HUMANIDADES (Vespertino) 29 25 0 54 

BI-SAÚDE (Noturno) 0 24 31 55 

BI-SAÚDE (Vespertino) 27 32 0 59 

Sub-total SEDE (Noturno) 106 186 201 493 

Sub-total CUNI (Noturno) 60 0 89 149 

Sub-total (Vespertino) 108 100 0 208 

 

 Este gráfico corresponde ao Ingresso dos estudantes no IHAC Sosígenes Costa 

em relação ao período de ingresso. Ele não demonstra necessariamente o quadro 

atual. Para acompanhamento da situação atual, verificar a análise e interpretação de 

dados do item 3- Situação dos estudantes no Quadrimestre 2016.3. 
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Em relação a este quadro, verificamos que, atualmente, 75,5% dos estudantes 

ingressaram no período Noturno (642) e 24,5% no Vespertino (208).  

Além disso, verificamos um pequeno aumento em relação ao número total de 

estudantes por período de ingresso, sendo 274 ingressantes em 2014.3, 286 

ingressantes em 2015.2 e 290 ingressantes em 2016.2. A situação dos estudantes 

inscritos no Quadrimestre 2016.3 pode ser verificada no item 3. 

 

1.2) INGRESSO: Gênero/Curso: 

Apresentamos, abaixo, o quadro de estudantes que ingressaram nos cursos do 

IHAC Sosígenes Costa por gênero. 
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Feminino Masculino Fem % Mas % 

BI-ARTES 42 49 46,2% 53,8% 

BI-CIÊNCIAS 56 57 49,6% 50,4% 

BI-HUMANIDADES 57 58 49,6% 50,4% 

BI-SAÚDE 74 40 64,9% 35,1% 

ABI-SEDE 132 137 49,1% 50,9% 

ABI-CUNI (PORTO) 40 31 56,3% 43,7% 

ABI-CUNI (CABRÁLIA) 52 26 66,7% 33,3% 

TOTAL 452 398 53,2% 46,8% 
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Este gráfico corresponde ao Universo dos/das estudantes que ingressaram na 

UFSB, levando em consideração as entradas de 2014.3, 2015.2 e 2016.2. Ele não 

corresponde necessariamente à situação atual – seja porque para isso é necessário 

traçar o recorte do Quadrimestre 2016.3, seja porque ao traçarmos o perfil do ingresso 

não apresentamos as desistências, reopções, transferências de Campi ou mudanças de 

curso. Por outro lado, este gráfico nos permite compreender a relação de gênero a 

partir do ingresso no IHAC Sosígenes Costa por meio dos processos seletivos SISU ou 

processo seletivo próprio. 

 Em relação a este quadro, verificamos que, embora tecnicamente empatados, 

possuímos uma leve predominância de ingresso do gênero feminino (53,2%) sobre o 

do masculino (46,8%). Porém, ao considerarmos a diferença por curso maior que 9%, 

nós temos o predomínio do sexo feminino nos seguintes casos: BI-Saúde (64,9%), ABI-

CUNI Porto (56,3%) e ABI-CUNI Cabrália (66,7%). Temos predomínio do sexo masculino 

no curso de BI-Artes (53,8%). Nos outros cursos, temos uma relação de empate técnico 

com diferença inferior a 9%. 

 

1.3) INGRESSO: Localidade/Curso: 

Apresentamos, abaixo, o quadro de estudantes que ingressaram nos cursos do 

IHAC Sosígenes Costa por localidade. 
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BI-ARTES BI-CIÊNCIAS BI-HUMAN BI-SAÚDE ABI-SEDE 
ABI-CUNI 

(PORTO) 

ABI-CUNI 

(CABRÁLIA) 

SUB-

TOTAL 

PORTO SEGURO 53 63 55 27 162 35 12 406 
EUNÁPOLIS 9 21 24 14 23 7 0 98 

CABRÁLIA 3 3 6 0 28 20 50 110 

BELMONTE 0 2 1 3 7 0 1 14 

ITABELA 1 1 1 0 1 1 0 5 

ITAMARAJU 0 1 0 1 0 0 0 2 

PRADO 0 0 0 0 2 0 0 2 

BAHIA (Outras Cidades) 6 7 12 26 26 5 11 93 

OUTROS ESTADOS 19 15 16 43 20 3 4 120 

 

Este gráfico corresponde ao Universo dos(as) estudantes que ingressaram na 

UFSB, levando em consideração as cidades da extensão do Campus Sosígenes Costa 

(Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália) e suas cidades limítrofes (Eunápolis, Belmonte, 
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Itabela, Itamaraju e Prado). Além destas, compõem o quadro outras cidades da Bahia 

não mencionadas acima e outros Estados da Federação.  

Estes dados foram importados do Banco de Dados da PROGEAC, a qual utilizou 

como parâmetro os dados fornecidos pelo MEC da inscrição do estudante/candidato 

no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Este gráfico não corresponde à situação atual, uma vez que para isso seria 

necessário traçar o recorte do Quadrimestre 2016.3; além disso, ao traçarmos o perfil 

do ingresso não apresentamos as desistências, reopções, transferências de Campi ou 

mudanças de curso. Por outro lado, o gráfico nos permite compreender a relação de 

localidade a partir do ingresso no IHAC Sosígenes Costa por meio dos processos 

seletivos SISU ou processo seletivo próprio. 

Em relação a este quadro, verificamos o predomínio de estudantes ingressantes 

que declaram residência em Porto Seguro (406 estudantes), seguidos por estudantes 

oriundos de outros Estados (120 estudantes), de Santa Cruz Cabrália (110 estudantes) 

e de Eunápolis (98 estudantes). Todavia, podemos verificar que, considerada a área de 

abrangência do IHAC Sosígenes Costa (cidades do Campus e limítrofes), temos 74,9% 

dos estudantes do Universo Amostral, frente a 10,9% de outras cidades da Bahia e 

14,1% de outros Estados. 

Em relação à localidade por curso, temos o predomínio dos estudantes de 

Porto Seguro em quase todos os cursos, exceto a ABI-CUNI Cabrália, que possui 

predomínio de estudantes do próprio município. 

Em relação aos estudantes do município de Santa Cruz Cabrália, temos a maior 

parte do ingresso nos cursos de ABI, seja na Sede, no CUNI Porto ou no próprio CUNI 

Cabrália.  

Dentre os estudantes do município de Eunápolis, verificamos um quantitativo 

maior nos cursos Bacharelados Interdisciplinares, seguidos pela  ABI-Sede. 

Em relação aos estudantes de outros municípios da Bahia, temos um empate 

nos números do BI-Saúde e do ABI-Sede, seguidos de: BI-Humanidades, ABI-CUNI 

Cabrália, BI-Ciências, BI-Artes e ABI-CUNI Porto. 
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Em se tratando dos estudantes de outros Estados, temos uma quantidade 

expressiva desses estudantes no curso BI-SAÚDE (43 estudantes), seguidos de ABI-

Sede, BI-Artes, BI-Humanidades, BI-Ciências, ABI-CUNI Cabrália, ABI-CUNI Porto. 

 

PARTE 2 – HISTÓRICO DOS ESTUDANTES NO IHAC SOSÍGENES COSTA 

Organizamos a análise e interpretação dos dados do Histórico dos estudantes no 

IHAC Sosígenes Costa da seguinte forma: 

2.1) Inscrição em CC – Ingressantes em 2014.3; 

2.2) Inscrição em CC – Ingressantes em 2015.2; 

2.3) Inscrição em CC – Ingressantes em 2016.2; 

2.4) % Tipo de Inscrição em CC/Quadrimestre; 

2.5) % Solicitação de Inscrição em CC/Período de Ingresso/Quadrimestre; 

2.6) % Solicitação de Inscrição em CC/Modalidade de Ingresso/Quadrimestre; 

2.7) Não solicitação de inscrição X Suspensão Temporária de Matrícula; 

2.8) Não solicitação de inscrição + Suspensão Temporária de Matrícula/ Modalidade 

de ingresso. 

 

2.1) Inscrição em CC – Ingressantes em 2014.3: 

Apresentamos, abaixo, o quadro de estudantes que ingressaram no IHAC Sosígenes 

Costa no período de 2014.3 por tipo de inscrição em cada Quadrimestre. 
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Desistência Definitiva 

de Curso Reopção 

Transferência de 

Campus 

Suspensão 

Temporária de 

Matrícula 

Não 

Solicitada Solicitada 

1º Quad. 1 0 7 12 0 254 
2º Quad. 4 0 9 19 27 215 

3º Quad. 7 5 10 21 31 200 

4º Quad. 9 5 11 20 42 187 

5º Quad. 9 6 12 23 48 176 

6º Quad. 9 8 13 22 58 164 

7º Quad. 10 8 13 22 59 162 

 

Este gráfico corresponde aos estudantes que ingressaram no IHAC Sosígenes 

Costa no período 2014.3, em relação ao tipo de inscrição – situação de inscrição: 

Solicitada, Não Solicitada, Suspensão Temporária de Matrícula, Transferência de 

Campus, Reopção e Desistência Definitiva de Curso. 

Em relação a este quadro, verificamos que o número de solicitações de 

inscrição em CC decresce a cada Quadrimestre, saltando de 251 solicitações no 1º 

Quadrimestre para 162 solicitações no 7º Quadrimestre, enquanto o número de não 

solicitações cresce de 27 não solicitações no 2º Quadrimestre (considerando que para 
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o 1º Quadrimestre a inscrição é automática, não havendo casos de não solicitações) 

para 59 não solicitações no 7º Quadrimestre. 

Para detalhes sobre outros períodos de ingresso (2015.2 e 2016.2) e sobre o 

gráfico temporal levando em consideração todos os ingressos, cf. itens de 2.2 a 2.4. 

 

2.2) Inscrição em CC – Ingressantes em 2015.2: 

Apresentamos, abaixo, o quadro de estudantes que ingressaram no IHAC Sosígenes 

Costa no período de 2015.2 por tipo de inscrição em cada Quadrimestre. 

 

 

Desistência 

Definitiva de 

Curso 

Reopção 

Transferência de 

Campus 

Suspensão 

Temporária de 

Matrícula 

Não 

Solicitada Solicitada 

1º Quad 12 0 9 13 0 252 

2º Quad 13 0 10 18 52 193 

3º Quad 14 0 12 18 58 184 

4º Quad 14 7 13 20 65 167 

5º Quad. 17 7 13 18 68 163 

 

Este gráfico corresponde aos estudantes que ingressaram no IHAC Sosígenes 

Costa no período 2015.2, em relação ao tipo de inscrição – situação de inscrição: 
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Solicitada, Não Solicitada, Suspensão Temporária de Matrícula, Transferência de 

Campus, Reopção e Desistência Definitiva de Curso. 

Em relação a este quadro, verificamos que o número de solicitações de 

inscrição em CC decresce a cada Quadrimestre, saltando de 252 solicitações no 1º 

Quadrimestre para 163 solicitações no 5º Quadrimestre, enquanto o número de não 

solicitações cresce de 52 não solicitações no 2º Quadrimestre (considerando que no 1º 

Quadrimestre a inscrição é automática, não havendo casos de não solicitações) para 

68 não solicitações no 7º Quadrimestre. 

Para detalhes sobre outros períodos de ingresso (2014.3 e 2016.2), e sobre o 

gráfico temporal levando em consideração todos os ingressos, cf. itens de 2.1 a 2.4. 

 

2.3) Inscrição em CC – Ingressantes em 2016.2: 

Apresentamos, abaixo, o quadro de estudantes que ingressaram no IHAC Sosígenes 

Costa no período de 2016.2 por tipo de inscrição em cada Quadrimestre. 

 

Desistência 

Definitiva de 

Curso 

Reopção 

Transferência de 

Campus 

Suspensão 

Temporária de 

Matrícula 

Não 

Solicitada Solicitada 

1º Quad. 0 0 0 5 0 285 
2º Quad. 3 0 0 9 29 249 
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Este gráfico corresponde aos estudantes que ingressaram no IHAC Sosígenes 

Costa no período 2016.2, em relação ao tipo de inscrição – situação de inscrição: 

Solicitada, Não Solicitada, Suspensão Temporária de Matrícula, Transferência de 

Campus, Reopção e Desistência Definitiva de Curso. 

Em relação a este quadro, verificamos que o número de solicitações de 

inscrição em CC segue a tendência de decrescer a cada Quadrimestre, saltando de 285 

solicitações no 1º Quadrimestre para 249 solicitações no 2º Quadrimestre, e obtém o 

número de 29 não solicitações no 2º Quadrimestre (considerando que no 1º 

Quadrimestre a inscrição é automática, não havendo casos de não solicitações), 

acrescido de 9 Suspensões Temporárias de Matrículas e 3 Desistências Definitivas de 

Curso. 

Para detalhes sobre outros períodos de ingresso (2014.3 e 2015.2), e sobre o 

gráfico temporal levando em consideração todos os ingressos, cf. itens de 2.1 a 2.4. 

 

2.4) % Tipos de Inscrição em CC – Quadrimestre: 

Apresentamos, abaixo, o quadro dos tipos de Inscrição – situação de inscrição – de 

todos os estudantes ao longo do tempo, independente do período de ingresso (2014.3, 

2015.2 e 2016.2). 
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Com este gráfico, tivemos a intenção de perceber o fluxo dos estudantes a fim de 

compreender os períodos críticos de não solicitações, suspensões, desistências, 

reopções e transferências de Campus ao longo dos Quadrimestres. Porém, convém 

avaliar que, embora todos os 3 períodos de ingresso (2014.3, 2015.2 e 2016.2) 

passaram pelos Quadrimestres 1º e 2º, os ingressantes 2015.2 não passaram pelo 6º e 

7º Quadrimestres e os ingressantes 2016.2 não passaram pelo 3º, 4º e 5º 

Quadrimestres. Sendo assim, temos a seguinte situação: 

Quadrimestres 1º e 2º - Todos os estudantes; 

Quadrimestres 3º, 4º e 5º - Ingressantes 2014.3 e 2015.2; 

Quadrimestres 6º e 7º - Ingressantes 2014.3. 

O gráfico a seguir leva em consideração a porcentagem proporcional à população 

de cada categoria: Ex.: porcentagem das solicitações em relação à população no 1º 

Quadrimestre.
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1º Quad. 850 13 1,5% 0 0,0% 16 1,9% 30 3,5% 0 0,0% 791 93,1% 

2º Quad. 850 20 2,4% 0 0,0% 19 2,2% 46 5,4% 108 12,8% 657 77,3% 

3º Quad. 560 21 4,0% 5 0,9% 22 3,9% 39 7,0% 89 15,9% 384 68,6% 

4º Quad. 560 23 4,1% 12 2,1% 24 4,3% 40 7,2% 107 19,1% 354 63,3% 

5º Quad. 560 26 4,6% 13 2,3% 25 4,5% 41 7,3% 116 20,8% 339 60,6% 

6º Quad. 274 9 3,3% 8 2,9% 13 4,7% 22 8,0% 58 21,2% 164 59,9% 

7º Quad. 274 10 3,6% 8 2,9% 13 4,7% 22 8,0% 59 21,5% 162 59,1% 

 

Em relação a este quadro, verificamos que o número de solicitações (linha 

verde) decresce a cada Quadrimestre. Porém, tende a se estabilizar a partir do 4º 

Quadrimestre, quando o decréscimo se situa na ordem de até 2%. 

Este mesmo gráfico demonstra o momento mais crítico na passagem do 1º 

Quadrimestre para o 2º (queda de 15,8%), do 2º Quadrimestre para o 3º (queda de 

8,7%) e do 3º para o 4º Quadrimestre (queda de 5,2%). 

Na tendência inversa das solicitações, o número de não solicitações (linha azul 

escura) cresce a cada Quadrimestre, saltando da ordem de 13% no 2º Quadrimestre 

(considerando que no 1º Quadrimestre a inscrição é automática, não havendo casos de 

não solicitações) para 22% no 7º Quadrimestre. 

A porcentagem dos estudantes na condição de Suspensão Temporária de 

Matrícula, Reopção, Transferência de Campus e Desistência Definitiva de Curso só se 

torna proporcionalmente relevante, neste quadro, quando tais condições são somadas 

em conjunto, compondo a ordem de 7% no 1º Quadrimestre, saltando para 20% no 7º 

Quadrimestre. 

Convém mencionar que, dentre as categorias do parágrafo acima, são mais 

preocupantes os dados de Suspensão Temporária de Matrícula e Desistência Definitiva 

de Curso. Esta última configura o desligamento definitivo do estudante com a UFSB, o 

qual só poderá vir a retornar à Instituição mediante aprovação em novo processo 
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seletivo de ingresso. No caso de Suspensão Temporária de Matrícula, há tendência de 

não retorno do estudante em suspensão, cf. item 2.7. Já os dados referentes a 

Reopção e Transferência de Campus não são alvo de maiores preocupações, visto que 

fazem parte da mobilidade estudantil seja por meio do desligamento da UFSB para um 

novo ingresso na própria Instituição com uma nova matrícula, seja por meio de Edital 

de Transferência de Campus, se desligando do IHAC Sosígenes Costa mas ainda 

continuando na UFSB no IHAC de outro Campus. 

Os gráficos a seguir (itens 2.5 e 2.6) podem ser considerados desdobramentos 

da porcentagem de solicitações de inscrição em CC (linha verde). Para detalhes do 

histórico por períodos de ingresso, cf. itens de 2.1 a 2.3. 

 

2.5) % Solicitação de Inscrição em CC/Período de Ingresso/Quadrimestre: 

 

Apresentamos, abaixo, o quadro das solicitações de inscrição em CC por período de 

ingresso (2014.3, 2015.2 e 2016.3) ao longo dos Quadrimestres. 
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% 2014.3 274 254 92,7% 274 215 78,5% 274 200 73,0% 274 187 68,2% 274 176 64,2% 274 164 59,9% 

 

274 162 59,1% 

 
% 2015.2 286 252 88,1% 286 193 67,5% 286 184 64,3% 286 167 58,4% 286 163 57,0% 

      % 2016.2 290 285 98,3% 290 249 85,9% 

     

  

        % TOTAL 850 791 93,0% 850 657 77,3% 560 384 68,7% 560 354 63,3% 560 339 60,6% 274 164 59,9% 

 

274 162 59,1% 

 

Em relação a este quadro, verificamos que há uma curva decrescente de 

solicitações ao longo do tempo, independente do período de ingresso. Contudo, 

seguindo a média, as solicitações possuem um decréscimo significativo até a passagem 

do 3º para o 4º Quadrimestre, contando com 93% de solicitações no 1º Quadrimestre, 

seguida pela seguinte queda: cerca de 16% de solicitações a menos no 2º 

Quadrimestre (em relação ao período anterior); 9% de solicitações a menos no 3º 
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Quadrimestre (em relação ao período anterior); 6% de solicitações a menos no 4º 

Quadrimestre (em relação ao período anterior). A passagem do 4º Quadrimestre para 

o 5º Quadrimestre apresenta uma queda de 3% em relação ao período anterior. A 

partir do 5º Quadrimestre, a queda não supera 1% por Quadrimestre em relação ao 

período imediatamente anterior. 

Dessa forma, temos os 3 primeiros Quadrimestres (que correspondem ao período 

da Formação Geral) como momento mais crítico para a não efetivação de solicitações 

de inscrição em CC; e o 4º Quadrimestre como período de transição do momento 

crítico para a estabilização da queda no número de solicitações de inscrição em CC. 

Concluída a Formação Geral, a partir do ingresso na Formação Específica do curso de 

origem ou de destino, há uma tendência para que o número de solicitações de 

inscrição se estabilize, tendo apenas uma leve queda. 

 Em relação ao período de ingresso, proporcionalmente à sua população, os 

ingressantes 2014.3 efetivaram solicitação de inscrição acima da média e os 

ingressantes 2015.2 efetivaram solicitação de inscrição abaixo da média. Já os 

ingressantes 2016.2 possuem efetivação de solicitação de inscrição não só superior à 

média, mas também superior aos que ingressaram anteriormente. Proporcionalmente, 

o 2º Quadrimestre dos ingressantes 2016.2 possuem praticamente o mesmo patamar 

das solicitações de inscrição dos ingressantes 2015.2 no 1º Quadrimestre (86%:88%, 

respectivamente), sendo que, entre os Quadrimestres, a passagem do 1º para o 2º 

Quadrimestre é a mais crítica de todas. 

 

2.6) % Solicitações de Inscrição em CC/Modalidade de Ingresso/Quadrimestre: 

Apresentamos, abaixo, o quadro da porcentagem das solicitações de inscrição em 

CC por modalidade de ingresso (AC, L1, L2, L3, L4 e L5) ao longo do tempo, 

independente do período de ingresso (2014.3, 2015.2 e 2016.2). 
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Tabela correspondente abaixo: 
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1º Quad 2º Quad 3º Quad 4º Quad 5º Quad 6º Quad 7º Quad 

% Solicitações de Inscrição em CC/Modalidade 
de Ingresso/Quadrimestre 

AC L1 L2 L3 L4 L5 SUB-TOTAL 

LEGENDA: 
AC – Ampla Concorrência; 
L1 – Renda (familiar per capita de até 1,5 salário-mínimo) + 
Escola Pública (durante todo o Ensino Médio); 
L2 – Autodeclarados (pretos/pardos/indígenas) + Renda + 
Escola Pública; 
L3 – Escola Pública; 
L4 – Autodeclarados + Escola Pública; 
L5 – Indígenas (vagas supranumerárias). 
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Pop 1º 

Quad 

Sol 1º 

Quad 

%Sol 1º 

Quad 

Pop 

2º 

Quad 

Sol 2º 
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%Sol 2º 

Quad 
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4º 
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d 

Sol 4º 
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5º 
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Sol 5º 
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%Sol 5º 

Quad 

Pop 6º 

Quad 

Sol 6º 

Quad 

%Sol 6º 

Quad 

Pop 7º 

Quad 

Sol 7º 

Quad 

%Sol 7º 

Quad 

AC 265 238 89,8% 265 185 69,8% 188 115 61,2% 188 106 56,4% 188 97 51,6% 74 35 47,3% 74 35 47,3% 
L1 54 51 94,4% 54 40 74,1% 35 18 51,4% 35 19 54,3% 35 15 42,9% 21 10 47,6% 21 11 52,4% 

L2 224 216 96,4% 224 191 85,0% 142 112 78,9% 142 101 71,1% 142 100 70,4% 76 51 67,1% 76 47 61,8% 

L3 51 48 94,1% 51 40 78,4% 35 25 71,4% 35 25 71,4% 35 23 65,7% 18 10 55,6% 18 12 66,7% 

L4 244 226 92,6% 244 189 77,5% 160 114 71,3% 160 103 64,4% 160 104 65,0% 85 58 68,2% 85 57 67,1% 

L5 12 12 100,0% 12 12 100,0

% 
     

  

 

  

     SUB-

TOTAL 

850 

 

 

 

791 93,1% 850 657 77,3% 560 384 68,6% 560 354 63,2% 560 339 60,9% 274 164 59,9% 274 162 59,1% 
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Em relação a este quadro, a média das solicitações é composta pela linha preta. 

As modalidades L2 (Autodeclarados + Renda + Escola Pública) [linha cinza], L3 (Escola 

Pública) [linha amarela], L4 (Autodeclarados + Escola Pública) [linha azul escura] e L5 

(Vagas Supranumerárias Indígenas) [linha verde] possuem, em regra, percentual de 

solicitações acima da média ao longo de todos os Quadrimestres. Por outro lado, as 

modalidades AC (Ampla Concorrência) [linha azul clara] e L1 (Renda + Escola Pública) 

[linha laranja] possuem percentual de solicitações abaixo da média ao longo de todos 

os Quadrimestres. 

Convém considerar que o ingresso na modalidade L5 iniciou-se no 

Quadrimestre 2016.2, não havendo histórico superior ao 2º Quadrimestre cursado. 

Dessa forma, a linha verde só se estende até o 2º Quadrimestre. 

 

2.7) Não solicitação de inscrição X Suspensão Temporária de Matrícula: 

Apresentaremos, adiante, o quadro das Não Solicitações de inscrição e Suspensão 

Temporária de Matrícula em relação à possibilidade de retorno, situação de 

cancelamento, Desistência Definitiva de Curso + Reopção e Retorno. 

 Possibilidade de retorno é o caso dos estudantes que não solicitaram inscrição 

em CC por menos de dois Quadrimestres consecutivos ou por menos de quatro 

Quadrimestres alternados, não se enquadrando na situação de cancelamento de 

matrícula por desistência, conforme Resolução nº 07/2016; ou no caso dos estudantes 

que solicitaram Suspensão Temporária de Matrícula por até dois Quadrimestres 

consecutivos ou até quatro Quadrimestres alternados, conforme Resolução nº 

14/2016. Em ambos os casos, durante ou após o período de Não Solicitação ou 

Suspensão Temporária de Matrícula, não entraram em outra categoria (Retorno, 

Desistência ou Reopção). 

 Situação de cancelamento é o caso dos estudantes que se enquadram na 

categoria de cancelamento de matrícula por desistência, conforme Resolução nº 

07/2016, ou no caso do descumprimento dos prazos previstos pela Resolução nº 

14/2016. Ou seja, os estudantes que não solicitaram inscrição em CC por mais de um 

Quadrimestre consecutivo ou mais de três Quadrimestres alternados; ou os estudantes 
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que solicitaram Suspensão Temporária de Matrícula por mais de dois Quadrimestres 

consecutivos ou por mais de quatro Quadrimestres alternados. 

Desistência Definitiva de Curso é o caso dos estudantes que efetuaram o 

desligamento de sua matrícula na UFSB, sem que o tivesse efetuado para assumir uma 

nova matrícula na UFSB (Reopção). Estudantes desistentes deixam de fazer parte do 

quadro discente da Universidade. 

Reopção é o caso dos estudantes que efetuaram o desligamento de sua matrícula 

na UFSB exclusivamente para assumir uma nova matrícula na UFSB por meio de 

aprovação em novo processo seletivo de ingresso (SISU ou Processo Seletivo Próprio: 

ABI-CUNI e SEDE). 

Retorno é o caso dos estudantes que não solicitaram inscrição em CC ou 

solicitaram Suspensão Temporária de Matrícula, mas que, posteriormente, retornaram 

a solicitar inscrição em CC em algum Quadrimestre. 

 

 

População 

Possibilidade 

de retorno %Pos 

Situação de 

cancelamento 

%Sit 

canc 

Desistência 

+ Reopção %Des Retornaram %Ret 

Não Solicitação 177 47 26,5% 114 64,4% 7 4,0% 9 5,1% 

0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

80,0% 

Não solicitação Suspensão Temporária de Matrícula 

Não Solicitação X Suspensão Temporária de 
Matrícula 

% Posibilidade de retorno 

%Situação de cancelamento por desistência 

% Desistência + Re-opção 

% Retorno 
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Suspensão Temporária 

de Matrícula 

77 21 27,3% 43 55,8% 8 10,4% 5 6,5% 

 

Em relação à tabela, dentre os 254 estudantes temos: os que não solicitam 

inscrições correspondem a 69,7% deste universo, e os que oficializam a Suspensão 

Temporária de Matrícula correspondem a 30,3%. 

Em relação ao gráfico, proporcionalmente os que estão em situação de 

cancelamento por desistência lideram o gráfico nas duas populações. É mais crítica a 

porcentagem dos estudantes que não solicitaram inscrição em CC (64,4%) em 

comparação com os estudantes que solicitaram Suspensão Temporária de Matrícula 

(55,8%). 

Quanto à possibilidade de retorno, os que não solicitaram inscrição em CC têm 

26,5% de possibilidade de retornarem; já os que solicitaram Suspensão Temporária de 

Matrícula têm 27,3% de possibilidade. 

Quanto aos que retornaram, ou seja, que solicitaram inscrição em CC em algum 

Quadrimestre posterior, apenas 5,1% se enquadram nesta categoria na população dos 

que não solicitaram inscrição em CC, e 6,5% se enquadram nesta categoria na 

população dos que solicitaram Suspensão Temporária de Matrícula. 

Dessa forma, tanto para os estudantes que não solicitam inscrição em CC (não 

oficializam) quanto para os que solicitam Suspensão Temporária de Matrícula 

(oficializam), a possibilidade de retorno, atualmente, varia de 26,5% a 27,3%. Porém, 

os que efetivamente retornam situam-se entre 5,1% e 6,5%. 

 

2.8) Não solicitação de inscrição + Suspensão Temporária de 

Matrícula/Modalidade de entrada: 

Apresentamos, abaixo, o quadro das Não Solicitações de inscrição e Suspensão 

Temporária de Matrícula em relação à modalidade de entrada (AC, L1, L2, L3, L4 e L5). 
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População SUSP + Não Sol %Susp + Não sol 

AC 265 103 38,9% 
L1 54 21 38,9% 

L2 224 49 21,9% 

L3 51 18 35,3% 

L4 244 63 25,8% 

L5 12 0 0,0% 

 

 Em relação a este quadro, podemos verificar que, entre os estudantes que não 

solicitaram inscrição em CC em algum Quadrimestre ou que solicitaram Suspensão 

Temporária de Matrícula, proporcionalmente lideram este cenário os estudantes que 

ingressaram por AC (Ampla Concorrência) e os que ingressaram por L1 (Renda + Escola 

Pública), com cerca de 39% dos estudantes cada. Na sequência, temos os que 

ingressaram por L3 (Escola Pública), com 35%, L4 (Autodeclarados Pretos, Pardos ou 

Indígenas + Escola Pública), com 26%, e L2 (Autodeclarados Pretos, Pardos ou 

Indígenas + Renda + Escola Pública), com 22%. 

 Entre os estudantes que ingressaram por L5 (Indígenas), não houve nenhum 

caso de Não Solicitação de inscrição em CC ou de solicitação de Suspensão Temporária 

de Matrícula. Contudo, convém lembrar que a modalidade de entrada L5 se iniciou em 

2016.2, contando apenas com 02 Quadrimestres, enquanto todas as outras 

modalidades somam estudantes desde 2014.3. 

 

PARTE 3- SITUAÇÃO DOS ESTUDANTES NO QUADRIMESTRE 2016.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

AC 

L1 

L2 
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L4 

L5 

Suspensão Temporária de Matrícula + Não Solicitação Outros 
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Organizamos a análise e interpretação dos dados da situação dos estudantes no 

Quadrimestre 2016.3 no IHAC Sosígenes Costa da seguinte forma: 

3.1) Tipos de inscrição em CC – Situação 2016.3; 

3.2) % Inscrição em CC/Ingresso – Situação 2016.3; 

3.3) % Inscrição em CC/Turno – Situação 2016.3; 

3.4) Justificativa para Desistência Definitiva de Curso; 

3.5) Ativos por Curso/Ingresso – Situação 2016.3; 

3.6) Tipos de Inscrição CC/Curso/Ingresso – Situação 2016.3. 

 

3.1) Tipos de Inscrição em CC – Situação 2016.3: 

Apresentamos abaixo o quadro dos tipos de inscrição – situação de Inscrição em CC 

no Quadrimestre 2016.3: Solicitada, Não Solicitada, Suspensão Temporária de 

Matrícula, Transferência de Campus, Reopção e Desistência Definitiva de Curso. 

 

 

Nº ESTUDANTES 

Solicitada 574 
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Em relação ao gráfico, podemos verificar que, neste Quadrimestre 2016.3, 

67,5% dos estudantes solicitaram inscrição em CC, 18% não solicitaram inscrição, 6% 

solicitaram Suspensão Temporária de Matrícula, 3,5% Desistiram do curso, 3% 

efetuaram Transferência de Campus e 2% efetuaram Reopção. 

Os que não solicitaram inscrição e os que solicitaram Suspensão Temporária de 

Matrícula somam 24%. Conforme analisado no item 2.7, aproximadamente apenas 

5,1% a 6,5% dos estudantes nesta condição acabam voltando a solicitar inscrição em 

CC em algum outro Quadrimestre, sendo que entre 55,8% e 64,4% dessas categorias 

não estarão em condições de retornar. Este é um indicativo a ser analisado na 

possibilidade de criação de uma política de intervenção no combate à possível evasão. 

Os estudantes na condição de Transferência de Campus ainda permanecem 

com a mesma matrícula e estudando na mesma Instituição, com a diferença que, ao 

invés de fazerem parte do IHAC Sosígenes Costa, farão parte do IHAC de seu Campus 

de destino. Dessa forma, não poderão se classificar como indicador negativo para a 

Instituição. 

O mesmo podemos afirmar quanto à condição de Reopção (2%), que não é um 

indicador negativo, pois, embora haja o cancelamento de uma matrícula anterior e 

desocupação de uma vaga, ainda assim configura-se como uma possibilidade de 

mobilidade acadêmica em que não há perda de estudante, e sim, relocação para outro 

curso da UFSB. 

No que se refere aos estudantes que solicitaram Desistência Definitiva de Curso 

(3,5%), embora se possa considerar um indicador negativo para a própria Instituição, 

por não contar mais com determinados estudantes, existe um outro lado a ser 

Não solicitada 156 

Suspensão Temporária de Matrícula 49 

Transferência 26 

Reopção 15 

Desistência Definitiva de Curso 30 
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considerado: da mesma forma que estudantes desistem de sua matrícula antiga para 

assumir uma matrícula nova na própria Instituição por Reopção, também temos 

situação análoga de estudantes que desistem de sua matrícula na UFSB para assumir 

uma nova matrícula em outra Instituição de Ensino Superior.  

Quando isso acontece, temos um indicador negativo para a Instituição, mas não 

necessariamente negativo para o Sistema de Ensino Superior, visto que ainda poderá 

configurar continuidade dos estudos pelos estudantes, embora em outras Instituições. 

Para maiores detalhes sobre justificativa para desistência, cf. item 3.4. 

 

3.2) % Tipos de Inscrição em CC/Ingresso – Situação 2016.3: 

Apresentamos, abaixo, o quadro da porcentagem dos tipos de inscrições em 

Componente Curricular no Quadrimestre 2016.3 em relação ao quantitativo por 

período de ingresso (2014.3, 2015.2 e 2016.2).  

 

 

População 

Desistência 

Definitiva de 

Curso %Des Reopção 

%Re-

Opç 

Transferência 

de Campus %Transf 

Suspensão 

Temporária 

de 

Matrícula %Susp 

Não 

Solicitada 

%Não 

Sol Solicitada %Sol 

2014.3 274 10 3,6% 8 2,9% 13 4,7% 22 8,0% 59 21,5% 162 59,1% 

2015.2 286 17 5,9% 7 2,4% 13 4,5% 18 6,3% 68 23,8% 163 57,0% 
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% Tipos de Inscrição em CC/Ingresso 
(Situação em 2016.3) 

2014.3 2015.2 2016.2 
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2016.2 290 3 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 3,1% 29 10,0% 249 85,9% 

TOTAL 850 30 3,5% 15 1,8% 26 3,0% 49 5,8% 156 18,4% 574 67,5% 

 

Em relação a este Quadro, podemos verificar que, no total, 67,5% dos 

estudantes solicitaram inscrição em CC no Quadrimestre 2016.3. Proporcionalmente, 

os ingressantes 2016.2 tiveram maior participação (85,9%), seguidos de 2014.3 (59,1%) 

e 2015.2 (57%). Em relação às Não Solicitações e suspensões, temos um quadro mais 

favorável também aos ingressantes 2016.2 (10% e 3,1%, respectivamente), seguidos 

de 2014.3 (21,5% e 8%, respectivamente) e 2015.2 (23,8% e 6,3%, respectivamente). 

Desistências, Reopções e Transferências de Campus somam 3,5%, 1,8% e 3,0%, 

respectivamente. 

Considerando a baixa tendência de retorno dos estudantes que não solicitam 

inscrição em CC ou que solicitam Suspensão Temporária de Matrícula – conforme item 

2.7, temos um histórico de 5,1% a 6,5% -, o somatório das Não Solicitações e 

Suspensões (24,2%) é um elemento a ser considerado para possíveis programas de 

intervenção na tentativa de retorno dos estudantes nos próximos Quadrimestres. 

Se comparada a somatória das Não Solicitações e Suspensões entre os períodos 

de ingresso, temos situação mais favorável aos ingressantes 2016.2 (13,1%), e 

tecnicamente empatados, com situação mais crítica, os de 2015.2 (30,1%) e 2014.3 

(29,5%). 

 

3.3) % Inscrição em CC/Turno – Situação 2016.3: 

Apresentamos, abaixo, o quadro da porcentagem dos tipos de inscrições em 

Componente Curricular no Quadrimestre 2016.3 em relação ao turno de ingresso 

(Noturno e Vespertino). 
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População 

Desistência 

Definitiva 

de Curso %Des Reopção 

%Re-

Opç 

Transferência 

de Campus %Transf 

Suspensão 

Temporária 

de 

Matrícula 

%Susp 

Não 

Solicitada 

%Não 

Sol Solicitada %Sol 

Noturno 610 12 2,0% 6 1,0% 15 2,5% 27 4,4% 112 18,4% 437 71,6% 

Vespertino 240 18 7,5% 9 3,8% 11 4,6% 22 9,2% 44 18,3% 137 57,1% 

TOTAL 850 30 3,5% 15 1,8% 26 3,0% 49 5,8% 156 18,4% 574 67,5% 

 

Em relação a este Quadro, podemos verificar que, tanto em números absolutos 

quanto relativos, há uma maior participação dos estudantes do turno Noturno nas 

Solicitações de Inscrição em CC, com 437 Inscrições (71,6%), enquanto os estudantes 

do turno Vespertino possuem 137 Inscrições (57,1%). 

 Quanto ao somatório das Não Solicitações de Inscrição em CC com as 

solicitações de Suspensão Temporária de Matrícula, temos 27,5% dos estudantes do 

Vespertino nesta condição, enquanto que os estudantes do Noturno contam com 

22,8% nesta condição. 

 Em relação à oficialização das solicitações de desistências e de reopções, os 

estudantes do Vespertino contam com maior participação (11,3%) frente ao Noturno 

(3,0%). Dessa forma, os estudantes do Vespertino desistem mais e, também, efetuam 

mais reopções. 

3.4) Justificativa para Desistência Definitiva de Curso: 

0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

80,0% 

Noturno Vespertino 

% Inscrição em CC/Turno (Situação em 
2016.3) 

%Des %Re-op %Transf %Susp %Não Sol %Sol 
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Apresentamos, a seguir, o gráfico das justificativas para solicitação de Desistência 

Definitiva de Curso. Convém mencionar que a tabulação foi derivada de análise das 

justificativas mencionadas no Requerimento para solicitação de Desistência Definitiva 

de Curso, sendo este protocolado na Secretaria Acadêmica – Campus Sosígenes Costa. 

O gráfico abaixo apresenta o número total de Requerimentos constantes em cada 

categoria, sendo o Universo Amostral de 30 Requerimentos. 

 

Em relação a este gráfico, temos no primeiro círculo os estudantes que justificaram 

a desistência pelos seguintes motivos: exclusivamente para cursar em outra Instituição 

de Ensino Superior – IES (14 Requerimentos), exclusivamente por modelo pedagógico 
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exclusivamente cursar em outra IES 

exclusivamente modelo pedagógico 

exclusivamente localidade 

Não informaram 

Cursar em outra IES+ renda + localidade 

Cursar em outra IES + localidade 

Cursar em outra IES + modelo pedagógico/curricular 

renda + localidade 

localidade + modelo 

renda + localidade + modelo 
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(4 Requerimentos), exclusivamente por questão de localidade (1 Requerimento) e não 

informaram (2 Requerimentos). Os outros 9 Requerimentos são formados por junções 

de mais de um dos motivos listados anteriormente, os quais compõem o segundo 

círculo. 

No segundo círculo temos estudantes com situações mescladas. 

Quando considerada a questão das solicitações de Desistência Definitiva de Curso 

para cursar outras IES, temos 14 Requerimentos que se enquadram na situação de 

desistência exclusivamente para cursar outras IES e 6 Requerimentos que se 

enquadram na situação de cursar outras Instituições de Ensino Superior mesclada com 

outras categorias (renda, localidade e modelo pedagógico/curricular), perfazendo um 

total de 20 estudantes nesta condição, ou seja 66,7% do total das solicitações de 

Desistência Definitiva de Curso. 

Embora a desistência na UFSB para cursar outras Instituições de Ensino Superior 

possa ser considerada negativa para a Instituição por perder estudante para outras 

Instituições, não o seria nem para o indivíduo e nem para o Sistema de Ensino, pois 

trata-se de mudança de Instituição e não abandono dos estudos, não se configurando 

propriamente um quadro de evasão do ensino superior em si. 

Quando considerada a questão da localidade, temos apenas 1 caso em que a 

justificativa foi exclusivamente por questão de localidade, e temos 7 Requerimentos 

que mesclam localidade com outros fatores, totalizando 8 estudantes nesta situação. 

Quando considerada a questão da renda, não temos nenhum caso de desistência 

exclusivamente por renda; porém, temos 3 casos em que a questão da renda é 

mesclada com outras categorias. Ademais, considerando que a distância dos 

estudantes em relação aos familiares frequentemente requer um aumento de gastos, 

sugerimos que a questão da renda seja considerada em conjunto com a questão da 

localidade, mesmo não estando explícita na justificativa do Requerimento. 

Quanto à questão do modelo pedagógico, temos 4 Requerimentos em que houve 

desistência exclusivamente por questão de modelo pedagógico e os seguintes 

Requerimentos por questão de modelo pedagógico mesclado com: localidade (1 

Requerimento), renda e localidade (1 Requerimento). 
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Dessa forma, temos 6 Requerimentos em que a questão do modelo pedagógico 

esteve presente e que não configura continuidade nos estudos. Além destes, temos 2 

Requerimentos em que o modelo pedagógico/curricular está presente, porém aliado à 

questão de cursar em outra Instituição de Ensino Superior (discutido anteriormente). 

 

3.5) Ativos por Curso/Ingresso – Situação 2016.3: 

Apresentamos, a seguir, o gráfico dos estudantes ativos por curso no Quadrimestre 

2016.3 em relação ao período de ingresso (2014.2, 2015.2 e 2016.2). 

 

  2014.3 2015.2 2016.2 TOTAL 

ABI-SEDE (Noturno) 53 49 78 180 
ABI-CUNI-PORTO (Noturno) 18 0 41 59 

ABI-CUNI-CABRÁLIA (Noturno) 15 0 47 62 

BI-ARTES (Noturno) 0 22 30 52 

BI-ARTES (Vespertino) 17 12 0 29 

BI-CIÊNCIAS (Noturno) 8 30 30 68 

BI-CIÊNCIAS (Vespertino) 32 20 0 52 

BI-HUMANIDADES (Noturno) 7 33 31 71 

BI-HUMANIDADES (Vespertino) 35 24 0 59 
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BI-SAÚDE (Noturno) 2 22 30 54 

BI-SAÚDE (Vespertino) 30 33 0 63 

LI-ARTES (Noturno) 3 0 0 3 

LI-CIÊNCIAS (Noturno) 5 0 0 5 

LI-HUMANIDADES (Noturno) 5 2 0 7 

LI-LINGUAGENS (Noturno) 7 0 0 7 

LI-MATEMÁTICA (Noturno) 6 2 0 8 

Sub-total SEDE (Noturno) 96 160 199 455 

Sub-total CUNIs (Noturno) 33 0 88 121 

Sub-total (Vespertino) 114 89 0 203 

 

 Conforme abordado nos aspectos metodológicos, consideramos Ativos no 

curso os estudantes que possuem vínculo nos cursos do IHAC Sosígenes Costa. São 

considerados Ativos no curso todos os estudantes que ingressaram no curso, excluídos 

os que solicitaram formalmente Desistência Definitiva de Curso, efetuaram Reopção, 

Transferiram de Campus ou mudaram de curso. 

 Para detalhes especificamente sobre os estudantes que em 2016.3 solicitaram 

inscrição em CC em um determinado curso, não solicitaram inscrição, desistiram 

definitivamente de curso, efetuaram transferência, entre outros, cf. item 3.6. 

 Em relação a este Quadro, temos um maior número de estudantes Ativos no 

Quadrimestre 2016.3 cursando a ABI. Isto se deve a dois fatores: primeiro, por haver 

maior número de ingresso no curso ABI em relação a cada um dos outros cursos. Em 

segundo lugar, por haver vários estudantes que ainda não participaram de Edital de 

Opção de Curso, independente do período de tempo na Instituição, por não terem 

completado a Formação Geral, conforme Resolução nº 20/2015. 

 Convém mencionar o reduzido número de estudantes que estão atualmente 

cursando uma Licenciatura Interdisciplinar (30 estudantes). Para os Bacharelados 

Interdisciplinares, há acesso tanto na entrada diretamente para o BI de seu interesse 

quanto indiretamente por meio de Opção de Curso para os ingressantes da ABI após 

completarem a Formação Geral. Por outro lado, para os estudantes que almejam uma 

Licenciatura Interdisciplinar, a principal forma é a entrada indireta com ingresso pela 

ABI, ou participação em Edital de Mudança de curso para quem ingressou em um 

Bacharelado Interdisciplinar. 
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 Os números apresentados no Quadro acima correspondem aos estudantes que 

estão oficialmente matriculados em um dado curso. Eles não correspondem aos 

estudantes que, frequentemente, a cada Quadrimestre solicitam componentes de um 

curso de uma LI; nestes casos, para oficializar o ingresso seria necessário ter 

completado com aproveitamento todos os componentes da Formação Geral e obter 

aprovação em Edital de Opção de Curso. 

  

3.6) Tipos de Inscrição CC/Curso/Ingresso – Situação 2016.3: 

Apresentamos, a seguir, a tabela dos tipos de inscrição em CC no Quadrimestre 

2016.3 por Curso e por período de ingresso (2014.2, 2015.2 e 2016.2). 

 

Ingressantes 

ENEM 

Ingressantes 

por 

mobilidade 

Mudança 

de curso 

Transferência 

de Campus Reopção 

Desistência 

Definitiva de 

Curso 

Suspensão 

Temporária 

de Matrícula 

Não 

Solicitada Solicitada 

ABI-SEDE (Noturno) 2014.3 106 0 45 4 0 3 6 22 25 

ABI-SEDE (Noturno) 2015.2 83 0 25 6 2 2 6 18 25 

ABI-SEDE (Noturno) 2016.2 80 0 0 0 0 1 2 12 65 

ABI-CUNI-PORTO (Noturno) 2014.3 30 0 10 0 3 0 2 9 7 

ABI-CUNI-PORTO (Noturno) 2016.2 41 0 0 0 0 0 2 4 35 

ABI-CUNI-CABRÁLIA (Noturno) 2014.3 30 0 15 0 0 0 1 4 10 

ABI-CUNI-CABRÁLIA (Noturno) 2016.2 48 0 0 0 0 1 0 1 46 

BI-ARTES (Noturno) 2015.2 22 1 0 0 1 0 1 9 12 

BI-ARTES (Noturno) 2016.2 29 0 0 0 0 0 2 0 27 

BI-ARTES (Vespertino) 2014.3 24 0 2 1 1 3 4 4 9 

BI-ARTES (Vespertino) 2015.2 15 0 1 1 1 0 3 4 5 

BI-CIÊNCIAS (Noturno) 2014.3 0 8 0 0 0 0 0 2 6 

BI-CIÊNCIAS (Noturno) 2015.2 27 7 1 0 0 3 0 6 24 

BI-CIÊNCIAS (Noturno) 2016.2 30 0 0 0 0 0 0 4 26 

BI-CIÊNCIAS (Vespertino) 2014.3 28 11 3 2 2 0 3 8 21 

BI-CIÊNCIAS (Vespertino) 2015.2 28 1 2 0 2 4 0 6 14 

BI-HUMANIDADES (Noturno) 2014.3 0 7 0 0 0 0 0 0 7 

BI-HUMANIDADES (Noturno) 2015.2 30 5 1 0 1 0 2 8 23 

BI-HUMANIDADES (Noturno) 2016.2 31 0 0 0 0 0 2 3 26 

BI-HUMANIDADES (Vespertino) 2014.3 29 10 1 0 2 1 5 4 26 

BI-HUMANIDADES (Vespertino) 2015.2 25 4 0 0 0 5 2 7 15 

BI-SAÚDE (Noturno) 2014.3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

BI-SAÚDE (Noturno) 2015.2 24 5 0 7 0 0 0 4 18 

BI-SAÚDE (Noturno) 2016.2 31 0 0 0 0 1 1 5 24 

BI-SAÚDE (Vespertino) 2014.3 27 12 0 6 1 2 1 5 24 

BI-SAÚDE (Vespertino) 2015.2 32 3 0 0 0 2 4 6 23 

LI-ARTES (Noturno) 2014.3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 
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LI-CIÊNCIAS (Noturno) 2014.3 0 5 0 0 0 0 0 0 5 

LI-HUMANIDADES (Noturno) 2014.3 0 5 0 0 0 0 0 1 4 

LI-HUMANIDADES (Noturno) 2015.2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

LI-LINGUAGENS (Noturno) 2014.3 0 7 0 0 0 0 0 0 7 

LI-MATEMÁTICA (Noturno) 2014.3 0 6 0 0 0 0 0 0 6 

LI-MATEMÁTICA (Noturno) 2015.2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Sub-total (Noturno) 642 65 97 15 6 13 27 112 437 

Sub-total (Vespertino) 208 41 9 10 8 19 22 44 137 

TOTAL 850 106 106 26 15 30 49 156 574 

 

Esta tabela é formada pelos números absolutos gerados no Quadrimestre 

2016.3, e espera-se que seja uma ferramenta de grande utilidade para o IHAC 

Sosígenes Costa e para as Coordenações de Colegiados de Cursos. 

Embora a tabela apresente um retrato do presente, sugerimos que os gestores 

utilizem-na com frequência, pois ela permite aos mesmos o acesso às informações 

detalhadas sobre a quantidade de estudantes que ingressaram diretamente por ENEM, 

ingressaram por Edital de mobilidade, saíram por Mudança de Curso, saíram por 

Transferência de Campus, saíram por Reopção, Solicitaram Inscrição em CC, Desistiram 

definitivamente do curso, solicitaram Suspensão Temporária de Matrícula, Não 

Solicitaram Inscrição em CC, sendo cada uma destas categorias subdividida por curso, 

turno e período de ingresso (2014.2, 2015.2 e 2016.2). 

Com estas ferramentas em mãos, esperamos que as Coordenações de 

Colegiados de Cursos mantenham mecanismos e políticas de continuidade periódica 

nos estudos sobre seu quadro de estudantes, considerando suas peculiaridades, 

atuando nos pontos mais críticos de período de ingresso (turmas de 2014.3, 2015.2 e 

2016.2) e seus turnos (Noturno e Vespertino). 

Estas ferramentas solicitam, também, o planejamento acadêmico dos próximos 

Quadrimestres, que, verificando o número oficial de seus estudantes, possuam 

mecanismos que balizem a manutenção, aumento ou redução do número de 

Componentes. Consideremos, inclusive, a possibilidade de fusão entre duas ou mais 

turmas por período de ingresso (2014.3, 2015.2 e 2016.2), sempre que as condições 

pedagógicas, tanto curriculares quanto da relação de ensino-aprendizagem, assim o 

permitirem. 
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III- Considerações Finais 

Esse relatório tem como intenção apresentar um quadro descritivo, analítico e 

detalhado sobre os estudantes ingressantes no Instituto de Humanidades, Artes e 

Ciências (IHAC) do Campus Sosígenes Costa, da Universidade Federal do Sul da 

Bahia (UFSB), entre os anos letivos de 2014 a 2016. 

 Após análise e sistematização dos dados de que dispomos, conseguimos 

apresentar um panorama geral dos ingressantes (parte 1, Seção III); elaboramos o 

histórico da situação dos estudantes ao longo dos períodos letivos no IHAC 

Sosígenes Costa (parte 2, Seção III); e, por fim, detalhamos a situação dos 

estudantes no Quadrimestre 2016.3 (parte 3, Seção III). 

Elegemos o Quadrimestre 2016.3 para uma análise mais sistemática por ser o 

Quadrimestre atual e, ao melhor apresentarmos um retrato do presente, ser 

possível apresentar projetos, propostas e políticas de atuação para enfrentamento 

dos pontos críticos. 

Este relatório direciona-se à comunidade acadêmica (estudantes, docentes e 

técnicos) objetivando uma maior compreensão do nosso quadro estudantil. 

Configura-se, também, uma ferramenta de grande importância para os gestores 

acadêmicos no Campus Sosígenes Costa (Decanato do IHAC, Coordenadores de 

Colegiados de Cursos) na elaboração de políticas de atuação. Além disso, torna-se 

um mecanismo de constante avaliação de possibilidades de atuação no 

planejamento estratégico junto aos órgãos superiores (CONSUNI e Conselho de 

Gestão). 

Desejamos uma boa leitura! 

Atenciosamente, 

Secretaria Acadêmica – Campus Sosígenes Costa 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA – UFSB 
COMPLEXO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO 

 DE PORTO SEGURO – CIEPS/BAHIA 
 

 

 

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências – IHAC  

Campus Sosígenes Costa – Porto Seguro 

Decanos: Rogério Ferreira e Rosângela Pereira de Tugny 

Coordenadora de Práticas Pedagógicas Compartilhadas: Danúsia Cardoso Lago 

 

RELATÓRIO DO PRIMEIRO ANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO CIEPS 

Danúsia Cardoso Lago1 

Apresentação 

No Plano Orientador e na Carta de Fundação da Universidade Federal do Sul da 

Bahia – UFSB constam quatro princípios que presidem todas as ações, atividades, 

programas e projetos pedagógicos desta Universidade: Eficiência Acadêmica, Integração 

Social, Compromisso com a Educação Básica e Desenvolvimento Regional.  A partir do 

princípio “Compromisso com a Educação Básica”, a UFSB criou no ano de 2015 uma 

parceria com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia – SEC com objetivo de 

implementar três Complexos Integrados de Educação nas cidades onde a UFSB possui 

campus: Itabuna, Teixeira de Freitas e Porto Seguro, Bahia. Os Complexos Integrados de 

Educação - CIEs foram implementados no final de 2015 em regime de cooperação 

interinstitucional com a SEC, de modo a contribuir para a transformação do contexto 

educacional da Região Sul do estado, requalificando o Sistema de Educação Básica, 

aprimorando o processo de formação de professores da Rede Pública Estadual e 

promovendo a integração dos Sistemas de Educação Superior e de Educação Básica 

(UFSB, 2015)2. 

Os CIEs são Centros que reúnem ensino superior por meio dos Colégios 

Universitários – CUNIs; formação docente – por meio da formação continuada dos 

professores da rede estadual que atuam nos complexos, bem como local privilegiado para 

                                                             
1 Coordenadora de Práticas Pedagógicas Compartilhadas 
2
 Projeto de implementação do CIES elaborado pelos professores Álamo Pimentel, Daniel Puig e Denise 

Coutinho, 2015.   
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os alunos da UFSB que cursam Licenciaturas Interdisciplinares realizarem seus estágios 

docentes sob a supervisão de um professor dos CIEs (UFSB, 2015)3. 

 Com a parceria entre a SEC e a UFSB, a gestão administrativa desses colégios, 

que se transformaram em CIEs, permaneceu sob a responsabilidade da SEC, e a gestão 

das práticas pedagógicas compartilhadas nos CIEs passou ao âmbito da UFSB - sob a 

responsabilidade de um docente efetivo da UFSB. Tanto a gestão administrativa quanto a 

pedagógica são compartilhadas e assessoradas por ambas as instituições. Um dos 

objetivos específicos dos complexos é promover transformações curriculares necessárias 

à implantação da Educação Integral em Tempo Integral - orientações da Base Nacional 

Comum e da parte diversificada dos currículos (UFSB, 2015)4. 

A elaboração do projeto dos CIEs, bem como a articulação com a SEC, foi 

conduzida por uma equipe de professores da UFSB: Álamo Pimentel, Daniel Puig e 

Denise Coutinho. Após a consolidação dessa parceria, foram convidados três professores 

de cada campus da UFSB para compor a equipe de coordenadores de práticas 

pedagógicas compartilhadas. E, no mês de fevereiro do ano de 2016, deram início ao 

processo de formação dos professores dos CIEs que envolveu professores e gestão do 

colégio, mães de alunos, alunos do colégio e da UFSB; vários técnicos e professores da 

UFSB.  

O objetivo deste relatório é descrever resumidamente as atividades desenvolvidas 

no Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro – CIEPS ao longo do seu primeiro 

ano de implementação, sob minha coordenação. 

 

Passos iniciais de um processo em construção 

A primeira etapa foi denominada “1ª Jornada Pedagógica com Docentes dos 

CIEs” e teve a duração de 3 semanas – 1 a 4 de fevereiro de 2016 e 15 a 26/02. Essa 

Jornada teve por objetivo oportunizar estudo, debates, dinâmicas de grupo, trabalho 

coletivo, planejamento participativo e experiências práticas com os temas centrais da 

proposta pedagógica para os CIEs. Aqui em Porto Seguro participaram 32 professores do 

antigo colégio Pedro Álvares Cabral, hoje CIEPS, e toda a equipe gestora. Durante a 

Jornada Pedagógica. A UFSB esteve envolvida diretamente nessa formação, além do 

Prof. Álamo Pimentel e da coordenação de práticas pedagógicas compartilhadas, 

                                                             
3
 Idem 

4 Projeto de implementação do CIES elaborado pelos professores Álamo Pimentel, Daniel Puig e Denise 

Coutinho 
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participaram cerca de 13 professores da UFSB; Decano e Decana adjunta do IHAC; o 

reitor Naomar Almeida Filho; sete Técnicos administrativos da UFSB dando suporte; 

alunos da UFSB e professores convidados de outras instituições de educação, como o 

Prof. Allan Santos da Rosa (autor do livro Pedagoginga, autonomia e mocambagem São 

Paulo, Editora Aeroplano, 2013) e o Prof. José Jorge de Carvalho, da Universidade de 

Brasília, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inclusão no Ensino 

Superior e na Pesquisa. 

 

Projetos desenvolvidos: colaboração entre a UFSB e o CIEPS 

Após a Jornada, e com o início das aulas, os professores dos complexos 

começaram a colocar em prática os projetos elaborados a partir de três eixos temáticos: 

Patrimônio e turismo; Sustentabilidade e meio ambiente; Alimentação e saúde. No 

primeiro eixo, o destaque foi o Projeto “Chá de Memórias”, desenvolvido pela área de 

Linguagens com a participação de moradores da terceira idade de Porto Seguro, que 

haviam sido estudantes ou professores no colégio. O destaque do segundo eixo foi o 

projeto “Praia Limpa”, desenvolvido pela área de Humanas, o qual contou com a 

participação de todos os alunos do complexo fazendo a limpeza das praias da orla de 

Porto. No terceiro eixo, o destaque foi o Projeto “Horta”, desenvolvido pela área de 

Ciências da Natureza e Matemática.  Durante a implementação desses projetos, vários 

professores, alunos e técnicos da UFSB colaboraram com os professores e alunos do 

CIEPS. 

Além desses projetos, foram desenvolvidos os projetos estruturantes da SEC e 

projetos da UFSB, como a “Semana de Museus”, coordenada pelo Museólogo da UFSB 

Júlio Cézar Chaves; Projeto “Corporalidades negrodescendentes no Brasil”, em oficinas 

para a educação básica, coordenado pela Professora da UFSB Eloisa Domenici; Projeto 

“Encontro com a língua alemã”, do Centro de Formação de Idiomas, coordenado pelo 

Prof. Sérgio Barbosa de Cerqueda, com aulas de alemão para professores do CIEPS, 

ministrado pela Profa. Gilca Seidinger. Outros projetos do colégio, como a “Semana de 

Arte Moderna”, que acontece há 18 anos, e o projeto “África” foram desenvolvidos pelos 

professores do Complexo.  

Além dos projetos, várias oficinas foram desenvolvidas dentro do complexo com o 

apoio e colaboração de professores, técnicos e alunos da UFSB: “Oficina de Música” com 

Prof. Alemar Rena; “Jogos Matemáticos” com Prof. Rogério Ferreira e alunos da 

Licenciatura em Matemática; “Funk e empoderamento” com Thawan Dias, discente da 
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UFSB; “Etnografia na escola” com Prof. Álamo Pimentel; “Edição de Vídeo” com membros 

da comunidade Joana Moncau e Juliana Alvarenga; Oficina “Cultura Material e Objeto” 

com o museólogo da UFSB Júlio Cézar Chaves. Alunos e professores da UFSB também 

estiveram envolvidos como jurados dos projetos “Artes Visuais Estudantis – AVE” e 

“Festival Anual da Canção Estudantil – FACE”. 

Durante o segundo semestre letivo, foi implementado o projeto “Aulas para o 

ENEM”, com o objetivo de preparar melhor os alunos do CIEPS para essa avaliação. As 

atividades envolveram desde a inscrição dos alunos no sistema INEP até as aulas de 

redação e conteúdos cobrados nessa prova. Esse projeto foi realizado em parceria com 

membros da comunidade; alunos da UFSB; vice-decana da UFSB explicando como 

funciona o processo de entrada nessa universidade e professores do CIEPS e da UFSB 

ministrando aulas para os alunos do 3º ano do CIEPS. 

Durante todo esse ano de implementação do CIEPS, a UFSB esteve presente na 

escola e a escola esteve presente na UFSB. Alunos e professores do complexo tiveram a 

oportunidade de participar da 68ª Reunião Anual da SBPC que ocorreu no Campus 

Sosígenes Costa; do Muxirão das Artes; do curso de Edição de fotos e vídeos e da oficina 

de hortas ministrados por professores da UFSB, da aula inaugural do 2º quadrimestre 

2016 da UFSB, com apresentação de dança pelos alunos do complexo e exibição do 

vídeo do projeto “Chá de Memórias”.  

 

 

Perspectivas de transformação e desafios da atuação da coordenação das 
práticas pedagógicas 

 

A UFSB, por meio dos CIES, vem atuando como fomentadora de práticas 

pedagógicas inclusivas ao atuar de forma colaborativa com a educação básica. Muitos 

desafios foram enfrentados neste primeiro ano de implementação, e muitos outros 

precisam ser superados. Contudo, a UFSB, ao propor aos professores da educação 

básica e da UFSB uma ligação estreita com os saberes produzidos na universidade e no 

“chão da escola”, valoriza os saberes advindos da prática profissional, de ambos os 

professores: da educação superior e da educação básica.  

Entre o mês de outubro  janeiro 2017 o CIES contou a colaboração do Prof. Paulo 

Gabriel Nacif que está buscando um trabalho em parceria com as coordenadoras de 

práticas com objetivo de elaborar projetos de pequeno e médio porte que possam 
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concorrer aos editais de várias agências de fomento à pesquisa para serem 

desenvolvidos nos complexos. 

Quanto à Coordenação de Práticas Pedagógicas Compartilhadas, vimos 

constatando, juntamente com colegas do IHAC Itabuna responsáveis pelo CIES do 

Colégio Amélia Amado, a qualidade e intensidade do aprendizado adquirido para a UFSB. 

No entanto, a demanda do trabalho, requer uma equipe de professores da UFSB que 

apoiem de maneira efetiva esse projeto. A carga horária destinada para essa 

coordenação é de 20 horas semanais, contudo o que vem ocorrendo na prática é uma 

jornada de trabalho muito maior dentro do colégio e, fora dele resolvendo questões que 

envolvem as atividades/problemas do colégio. Trata-se de acompanhar a formação e 

transformação de toda uma comunidade escolar, envolvendo o acompanhamento 

cotidiano do trabalho dos professores, como elaboração de material didático, construção 

de projetos, modelos de avaliação. Se na UFSB temos tido dificuldades significativas na 

formação de professores de forma a se apropriarem de formas interdisciplinares de 

atuação acadêmica, o mesmo se dá no CIEPS. Por isso, este trabalho exige apoio de 

outros colegas da UFSB de forma institucional. Recebo apoio de alguns colegas, mas de 

maneira voluntária e quando isso não é possível não tenho a quem recorrer. Vimos 

pontuando em diversas reuniões com a PROGEAC e a Reitoria da UFSB que a 

nomeação desta função como Função Gratificada – FG1, não condiz com as atividades 

desenvolvidas e responsabilidades assumidas. Em reunião com a Reitoria, o professor 

Paulo Gabriel e a PROGEAC ficou acertado uma bolsa destinada a essa coordenação por 

meio do “Observatório de Inclusão e diversidade na educação” (UFRB), mas até o 

momento esta possibilidade não foi efetivada. 

As atividades que envolvem a coordenação de práticas pedagógicas da UFSB 

são realizadas em conjunto com dois professores do CIEPS: Professora Alessandra – 

Vice-Diretora com função pedagógica e Professor Wellington – Articulador Pedagógico 

com função de coordenador. Contudo, necessito de professores da UFSB que possam 

partilhar as demandas de um projeto tão robusto quanto esse. 

 Cabe aqui enumerar o escopo da atuação do coordenador de práticas 

pedagógicas no CIEPS. Entendemos que não se trata de reuniões pontuais, mas de um 

acompanhamento sustentado de todas as atividades do Colégio. Todo o trabalho de 

coordenação realizado no ano de 2016 envolveu minha participação direta nas Atividades 

Complementares – ACs de todas as áreas de conhecimento do complexo – que ocorrem 

terças, quartas e quintas-feiras - com ideias, sugestões e revendo os projetos dos grupos. 
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A partir da necessidade de cada área busco as parcerias dentro da UFSB; reuniões com 

professores que ocorrem geralmente aos sábados, com pais de alunos que ocorrem após 

às 17 horas; colaboração na elaboração e implementação de projeto pelas áreas do 

conhecimento; escuta dos professores e alunos; coordenação do projeto “Aulas para o 

ENEM”, inclusive participei da elaboração e da correção das provas de redação para os 

3º anos, pois a disciplina de Redação estava sem professor;  faço articulação com 

professores e alunos da UFSB; participação em reunião com gestores da UFSB; 

articulação com a gestão do complexo para o desenvolvimento do estágio supervisionado 

dos alunos das Licenciaturas Interdisciplinares da UFSB realizado dentro do complexo; 

inclusive nas terças-feiras destinada aos estágios, além de ser um dia em que desenvolvo 

a docência do componente Estágio, faço a mediação entre alunos e professores da UFSB 

com professores e gestão do CIEPS; participo de reuniões com membros da SEC; 

recepção de visitantes de outras instituições de ensino superior e do MEC; articulação 

entre os professores da UFSB, que desejam desenvolver projetos dentro do colégio, junto 

a gestão e coordenação do colégio; colaboração nos problemas de indisciplinas dos 

alunos; avaliação dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais; 

participação no Colegiado do Colégio toda última terça- feira do mês; mediação dos 

conflitos entre gestão e professores; escuto as demandas dos professores em relação a 

UFSB e a queixa recai sempre na falta de uma formação continuada e na implementação 

de um Mestrado, que segundo os professores do complexo foi uma promessa feita pela 

UFSB no início dessa parceria. 

 

Resultados apontados e demandas 

Tivemos no ano letivo de 2016 no CIEPS cerca de 320 alunos no integral, 

distribuídos entre do 1º ao 3º ano do ensino médio, que tiveram a oportunidade de 

vivenciar práticas pedagógicas mais inovadoras por meio de oficinas e projetos que 

envolveram toda a comunidade. No final do ano letivo passamos um questionário para 

uma amostra de 20% dos alunos e entre os dados coletados destaco aqui alguns 75% 

dos alunos que responderam ao questionário apontaram que com a nova metodologia 

adotada o ensino do colégio melhorou consideravelmente, mas apontaram que 95% dos 

professores ainda não estão totalmente adaptados as novas mudanças – o que revela a 

necessidade de formação continuada por parte da UFSB junto a esses professores; 52% 

dos alunos pretendem continuar no CIEPS em 2017 e 72% disseram que os projetos 

desenvolvidos foram excelentes; mais de 75% aprovam o fato da escola ser agora de 
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tempo integral e mais de 70% dos alunos revelaram que tiveram contato com professores 

da UFSB dentro do colégio ou na sede da UFSB em cursos e oficinas. 

Os índices de aprovação e reprovação do ano de 2015 antes da implementação 

do complexo e da parceria com a UFSB em comparação com os índices de 2016 

revelaram um aumento de 10% na aprovação, menor índice de reprovação e nenhuma 

reprovação pro falta, conforme Gráfico a seguir elaborado pela gestão do CIEPS e 

apresentados a SEC, UFSB e professores dos CIEPS. 

 

A equipe pedagógica também realizou uma escuta individual com professores 

para que eles pudessem avaliar livremente as mudanças ocorridas no ano 2016, bem 

como apontar críticas e sugestões. Os professores revelaram que estão gostando de 

trabalhar com projetos, mas que necessitam de uma gestão mais participativa, de mais 

apoio da SEC e da UFSB. 

Ao final do ano letivo verificou-se que professores e alunos apontaram um avanço 

significativo após a implementação do complexo e da parceria com a UFSB. O CIEPS 

termina o ano letivo com uma avaliação positiva por parte dos professores e alunos, com 

muitos desafios a serem superados, mas com um aprendizado enorme para professores, 

alunos e funcionários da UFSB e do Colégio 

Com relação às demandas que foram surgindo dentro do complexo tive o apoio 

do decanato do Campus Sosígenes Costa, na figura do Prof. Rogério Ferreira e Profa. 

Rosângela de Tugny. Contudo, mesmo tendo muito apoio do Decanato do IHAC, que 

inclusive fez a intervenção junto ao setor da UFSB para implementação da rede de 

internet dentro do CIEPS, ação essa considerada como um grande ganho tanto no 

aspecto pedagógico quanto no social para professores e estudantes do complexo, ainda 

falta uma equipe que possa atuar juntamente com a coordenadora de práticas. Essa 

67% 

27% 

6% 

RESULTADO CEPAC 
DIURNO 2015 

APV. REP. RPF. 

77% 

23% 

0% 

RESULTADO CIEPS 
INTEGRAL 2016 

APV. REP. RPF. 
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atividade necessita de uma equipe com carga horária prevista para esse fim, pois a 

equipe inicial foi desfeita.  

Contudo em fevereiro do presente ano a PROGEAC indicou o nome da Profa. 

Fabiana Lima, então coordenadora de Práticas Pedagógicas do CIE Itabuna, para 

Coordenação geral dos CIEs. A partir da atuação da colega creio que poderemos efetivar 

algumas mudanças pleiteadas acima, bem como implementar um trabalho em parceria e 

colaboração, pois com essa coordenação geral passamos a ter uma ligação/voz direta na 

PROGEAG, na Reitoria e na SEC. 

Dessa forma, concluo o presente relatório solicitando à PROGEAC e ao Decanato 

e a Coordenadora Geral, Fabiana Lima, ao menos dois professores por quadrimestre com 

carga horária de 4 horas/aula para atuar em conjunto com a coordenadora de práticas 

pedagógicas compartilhadas não apenas no Complexo Integrado de Educação de Porto 

Seguro, mas no de Itabuna e Itamarajú. Aqui em Porto, penso que poderia ser um 

professor efetivo e outro visitante. Assim, além das colaborações voluntárias que 

ocorreram ao longo desse ano com a presença dos professores da UFSB no complexo: 

Augustin de Tugny, Eloisa Domenici, Gabriela Lamego, Gilca Seidinger, José Antônio 

Lima, Raquel Siqueira, Rogério Ferreira, e Rosângela de Tugny seria interessante um 

apoio institucional via carga horária docente disponibilizada para atividades no Complexo.  

Em anexo, encontram-se imagens que ilustram alguns momentos de interação 

entre a UFSB e o CIEPS, dentro e fora do colégio no ano de 2016. 

 

 

Porto Seguro, 07 de Março de 2017 

 

 

 

 

Profa. Danúsia Cardoso Lago 

Coordenadora de Práticas Pedagógicas Compartilhadas da UFSB junto ao CIEPS 
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Visita do Governador da Bahia e do Reitor da UFSB 

para explanação do projeto CIES à comunidade 

Início das obras no CIEPS 

1ª Jornada Pedagógica no CIEPS 
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Visitantes ilustres 

Professores da UFSB no Complexo 
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Alunos e professores do CIEPS na UFSB 

Exemplos de Projetos desenvolvidos no CIEPS 

Chá de Memórias 

Aulas para o ENEM 
Corporalidades negrodescendentes no 

Brasil 
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Horta na escola 

Momento de descontração dos professores após reunião 


