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Ata nº 001/2021 – 1ª Reunião da Comissão de elaboração do Regimento Interno do
IHAC/CJA

Aos catorze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, com início às nove horas e cinco
minutos, iniciou-se a 1ª Reunião Comissão de elaboração do Regimento Interno do IHAC,
Campus Jorge Amado. A reunião foi presidida pelo Prof. André Luiz de Araújo Oliveira
(Representante docente na Comissão) e, devido à COVID-19, o encontro ocorreu
metapresencialmente, do qual participaram: Prof.ª Fabiana de Souza Costa (Representante
docente na Comissão), Prof.ª Ita de Oliveira e Silva (Representante do decanato), Prof. Martín
Domecq (Representante docente na Comissão) e a representante dos servidores técnicos,
Milaine Santos Farias, que subscreve este documento. Em pauta: Discussão e aprovação da
minuta do regimento do IHAC – CJA. A reunião teve início com um diálogo sobre os
impactos do Regimento Interno geral, da UFSB, sobre o Regimento Interno do IHAC – CJA.
A Prof.ª Ita falou sobre os problemas apresentados pela minuta do regimento geral, que traz
questões positivas, como a eleição dos coordenadores dos campi, mas também, omite diversos
pontos relevantes para a comunidade acadêmica. Os Colégios Universitários (CUNIs), por
exemplo, passarão por muitas mudanças negativas, que culminarão no seu enfraquecimento.
Acrescentou a necessidade de ter a representação social, que se desenhou quando da instalação
da universidade, logo no início, mas que nunca se concretizou. Os docentes Martín e André,
entendem que o regimento do IHAC – CJA será um marco, por se tratar de um documento
político e técnico, ao mesmo tempo. O Prof. André salientou que baseou-se no regimento da
Universidade Federal da Bahia (UFBA), de onde obteve informações positivas de seus
servidores com relação ao documento, de modo que não vem apresentando necessidade de
modificações subsequentes. Em seguida, passou-se a análise da minuta, a partir da sua leitura,
item a item, os que foram discutidos e, alguns, alterados ou complementados. Foi sugerido que
o IHAC – CJA criasse uma comissão para atuar junto ao Plano de Desenvolvimento da Unidade
(PDU), acompanhando suas ações. Ademais, criou-se um tópico específico que insere a cultura
como instrumento relevante para as atividades do IHAC – CJA, este ponto será desenhado após
consulta ao servidor técnico Danilo Ornelas, que já trabalha com esta temática. Criou-se um
ponto sobre a criação de Núcleos e Grupos para acompanhamento de projetos de pesquisa e
extensão, bem como a implementação dos Programas Integrados de Pesquisa, Extensão e

GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS
CAMPUS JORGE AMADO
Criação (PIPEC), este último já é previsto no Plano Orientador da UFSB. Após todos os
encaminhamentos, o Prof. Martín sugeriu que o documento fosse apresentado aos
representantes dos técnicos administrativos da UFSB, tendo o Prof. André acrescentando que,
após encaminhá-lo à representação dos TAs, levasse à Congregação do IHAC. Por fim, nesta
semana se dará prazo para leituras e possíveis inclusões de conteúdo para, após, ser apreciado
e, na próxima semana seja finalizado na reunião desta comissão, já designada para o dia vinte
e um, às catorze horas. Não havendo mais nada a acrescentar, a reunião se encerrou pelo Prof.
André, que agradeceu a presença de todos (as), e eu, Milaine Santos Farias, Secretária Executiva
da Secretaria Executiva da Coordenação do CJA e representante dos servidores técnicos nesta
Comissão, lavrei a presente ata que, depois de lida e estando em conformidade, deverá ser
aprovada e por todos (as) assinada. Itabuna, catorze de junho de dois mil e vinte e um.
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