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Ata nº 001/2021 – 1ª Reunião Ordinária da Congregação do IHAC/CJA

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e um, com início às dez horas e oito minutos,
iniciou-se a 1ª Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Humanidades, Artes e
Ciências - IHAC, no Campus Jorge Amado - CJA. A reunião foi presidida pela Prof.ª Ita de
Oliveira e Silva (Decana do IHAC – CJA) e, devido à COVID-19, o encontro ocorreu
metapresencialmente, do qual participaram: Prof. Antônio Jorge Costa Cardoso (Coordenador
do BI Saúde), Prof.ª Cláudia Pungartnik (Vice-Coordenadora da LI de Linguagens), Prof.
Gerson dos Santos Lisboa (Coordenador da LI de Matemática), Prof.ª Gilmara dos Santos
Oliveira (Vice Decana do IHAC – CJA), Prof. Juvino Alves dos Santos Filho (Coordenador do
BI Artes), Prof.ª Keu Apoema (Coordenadora da LI Artes), Prof. Luiz Fernando Silva Magnago
(Coordenador da LI Ciências da Natureza e Sociais e suas Tecnologias), Prof.ª Maristela Midlej
Silva de Araújo Veloso (Coordenadora da LI Linguagens), Prof. Saulo Rondinelli Xavier da
Silva (Coordenador da LI Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias) e Prof. Vinícius de
Amorim Silva (Vice Coordenador da LI Ciências da Natureza e Sociais e suas Tecnologias).
Além destes membros, se fez presente ainda o servidor técnico, Chefe da Secretaria Acadêmica
(SECAD), Ronildo Silva Santos. Em pauta: 1. Informes. 2. Aprovação da Ata nº 011 da
Reunião da Congregação do IHAC-CJA, realizada em 16.12.2020. 3. Homologações dos
projetos de extensão aprovados ad referendum. 4. Planejamento dos quadrimestres 2021.
5. Formação Geral, Núcleo Comum das LIs, e Estágios. 6. I Jornada das Licenciaturas
Interdisciplinares. 7. O que houver. A Prof.ª Ita de Oliveira inaugurou a reunião expondo os
pontos de pauta, que foram aprovados sem objeções. Falou sobre a expectativa quanto às
mudanças que ocorrerão no decanato neste novo ano, principalmente com a iminência das
eleições. Enfatizou que pretende organizar alguns pontos que ficaram pendentes, devido às
incertezas quanto à manutenção dos IHACs e agradeceu pelo apoio de todos. 1. Informes. 1.
Iniciou falando sobre a última reunião do Conselho Universitário – CONSUNI, concedendo a
palavra à Prof.ª Gilmara Oliveira, quando aproveitou para convocar os membros para indicarem
estudantes para que seja constituída a representação discente daquele órgão. A Prof.ª Gilmara
Oliveira reforçou a convocação, pois os estudantes que estavam compondo o Conselho
migraram para cursos de segundo ciclo em outros campi. Falou ainda sobre como deverá seguir
a Formação Geral, principalmente para aqueles estudantes que iniciaram no antigo modelo.
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Destacou que a Prof.ª Milena Guidio informou que logo a oferta será fechada e enquanto isso,
os decanatos deverão fazer oferta de acordo com os pedidos dos coordenadores pedagógicos,
conforme as carências atuais, a partir do novo modelo em complemento ao que se iniciou.
Quanto a isso, a Prof.ª Ita de Oliveira explicou que já está providenciando essa consulta junto
aos estudantes. Ela acrescentou que, com a manutenção das aulas remotas, pretende dividir as
demandas entre os campi. A Prof.ª Gilmara Oliveira sugeriu que, ao invés de coordenador de
curso ir verificar, o melhor seria encaminhar o Google Form, mas a Prof.ª Ita de Oliveira
esclareceu que a SECAD tem como obter essa informação via SIGAA. Sobre a creditação da
extensão, a Prof.ª Gilmara Oliveira informou que na próxima semana haverá uma reunião para
encerrar a minuta da resolução que dará as diretrizes de como será implementado a extensão
nos currículos da UFSB, após, passará para a Câmara de Pós-Graduação e em seguida ao
CONSUNI. Falou ainda obre uma Resolução do MEC (CNE/CP Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO
DE 2019) que trata de pontos que tocarão o modelos dos cursos das licenciaturas, desde o
aumento de carga horária, ao uso de tecnologias etc. A Prof.ª Ita de Oliveira mencionou sobre
a discussão quanto aos cursos que permanecerão no IHAC-CJA. 2. Falou ainda sobre a
Fundação Marimbeta, projeto encabeçado pela Prefeitura de Itabuna, que está sem
representação da UFSB, com a saída das professoras Gilmara Oliveira (suplente) e Keila Mara
(titular) deste campus. A Prof.ª Gilmara Oliveira falou da importância desse trabalho, que atua
no bairro de Nova Ferradas, onde a UFSB tem assento no colegiado da Fundação, que promove
diversas atividades assistenciais e educacionais às crianças. 3. Falou ainda sobre os editais
SISU, que foram abertos, além das mudanças no edital de percursos, que deverão privilegiar os
cursos de licenciaturas, os quais poderão receber mais alunos. Ademais, mencionou que foi
aprovado o calendário de dois mil e vinte e um, o qual seguirá conforme calendário proposto
pela Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica (PROGEAC). A Prof.ª Ita de Oliveira falou sobre uma
reunião que participou ontem, em que tratou do Plano de Desenvolvimento das Unidades –
PDU, que tem caráter estratégico, de modo a pensar em ações táticas a serem apresentadas. A
Prof.ª Gilmara Oliveira acompanhou que devem ser criadas comissões para coletar dados, criar
um documento que contenha táticas de aplicação do trabalho a partir dos indicadores
apresentados, enfim, que seja tratada a realidade de como devem caminhar as unidades
futuramente. A Prof.ª Ita de Oliveira mencionou o trabalho do Prof. Fabrício Zanchi, no âmbito
do Centro de Formação de Ciências Ambientais, que pode ser aproveitado pelo IHAC-CJA. A
Prof.ª Ita de Oliveira falou da importância dos colegiados, em seus cursos, para tentar amenizar
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os problemas enfrentados, principalmente, para evitar a evasão. 4. A Prof.ª Ita de Oliveira falou
sobre uma outra reunião em que participou mais cedo, sobre a questão dos laboratórios, de
modo que é importante fazer o PAC e a solicitação para as compras, para que os processos de
compras sejam organizados, no sentido de considerar os materiais, seus prazos de validade, o
quanto necessitará etc. O Prof.ª Gerson Lisboa pediu para falar e opinou sobre os cursos que
são ofertados na UFSB, que são de baixa procura e, ainda assim, a universidade insiste em
oferece-los. Crê que esta é umas coisas que deveriam ser repensadas, e que a universidade
deveria ter um estudo a respeito, principalmente sobre o ponto de vista do que se pode oferecer
em termos de mercado para o recém-formado. Além disso, falou da criação de cursos
convenientes a alguns docentes, por conta de suas áreas de formação e, ao mesmo tempo, com
poucos profissionais da área destes novos cursos. O Prof. Luiz Fernando comentou a evasão
dos estudantes, os quais deveriam ser ouvidos para tentar entender o porquê deste fenômeno,
pois entende que a análise fria dos números não dará a resposta que a universidade necessita
para se adequar. Entende que falta planejamento, desde a seleção de alguns docentes por áreas,
se licenciados ou bacharéis, até nas permutas e redistribuições entre os servidores docentes. A
Prof.ª Ita de Oliveira enfatizou sobre a divulgação, que é o ponto principal para o isolamento
da UFSB na região. O Prof. Vinícius Amorim opinou que de fato, deve ser repensado sobre a
atratividade dos cursos de primeiro e de segundo ciclo, pois isto é uma queixa reiterada de
muitos alunos, principalmente, pela falta de mercado para algumas áreas. A Prof.ª Keu Apoema
lamentou que SAEB abriu concurso recentemente, mas sem contemplar os cursos de
licenciaturas interdisciplinares. As professoras Gilmara e Maristela informaram que alguns
trabalhos nas escolas e rádio vinham sendo realizados antes da pandemia, de modo a divulgar
os cursos da UFSB. 2. Aprovação da Ata nº 011 da Reunião da Congregação do IHACCJA, realizada em 16.12.2020. A Decana convidou os presentes para apreciarem a Ata da 9ª
Reunião Ordinária da Congregação, que foi aprovada por unanimidade. 3. Homologações dos
projetos de extensão aprovados ad referendum. Foram apresentados dois projetos, um do
Prof. Ricardo Kalid – Avaliação da Incerteza de Informações Ambientais, e outro da Prof.ª Jane
Medeiros – Os princípios da Educação Popular em Saúde como proposta para formação em
saúde. Quanto ao do Prof. Ricardo Kalid, a decana explicou que a Pró-Reitoria de Extensão já
orientou que ela não deve reprovar, mesmo que entenda que se trate de cópia de componente.
Foi solicitado, portanto, que se manifestassem quanto à aprovação dos projetos. Aprovados,
sem objeções. 4. Planejamento dos quadrimestres 2021. A Prof.ª Ita de Oliveira falou sobre
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o desejo de já haver a proposta de planejamento para o ano, para que seja entregue ao(à) novo(a)
decano(a). Quer saber se pode contar com os coordenadores, para enviar um planejamento até
o dia quinze deste mês, mesmo considerando esse trânsito de docentes que, muitas vezes, não
se encontram mais lotados no IHAC-CJA. Solicitou ao servidor Ronildo, para que enviem aos
coordenadores a planilha contendo os planejamentos anuais, incluindo os anteriores, para que
os titulares possam incluir nela os nomes dos docentes que já estiverem confirmados. 5.
Formação Geral, Núcleo Comum das LIs, e Estágios. Quanto à Formação Geral, aproveitou
para pedir ainda que os coordenadores possam indicar quais componentes de FG (antigos), para
serem ofertados neste quadrimestre, para que ela apresente aos outros campi, na possibilidade
de intercâmbio. No tocante ao Núcleo Comum das LIs (NCL), demonstrou preocupação com o
quadrimestre passado, em que estudantes que ficaram sem cumprir os componentes do núcleo
comum das LIs. Por isso, solicitou que sejam indicados os componentes a serem ofertados
relativos ao NCL, que também podem ser inseridos no esquema de aulas intercampi. Esses
componentes deverão ser ofertados tanto para os que estão saindo da FG, quanto para aqueles
que estão com déficit de matrícula. Pensando na criação da LI Saúde, há uma proposta de novos
componentes de FG e novos componentes de NCL, que ainda estão sob análise. A Prof.ª
Maristela Midlej mencionou a necessidade de componentes voltados para os estudos
linguísticos. A Prof.ª Keu Apoema acrescentou que sente uma necessidade de mais
componentes voltados para a Educação. Quanto aos estágios, fez um breve histórico da
situação, que é preocupante em todos os campi. Encontrou a alternativa de abrir turmas únicas,
em que se pode ver quantos professores tem para cada estudante. Infelizmente, houve algumas
baixas, incluindo a Prof.ª Maíra Machado, da LI Ciências, da LI Artes e da LI Matemática. A
Prof.ª Ita de Oliveira saliente que pelo fato de os estágios não serem considerados componentes,
traz uma dificuldade, de forma que o ideal é fazer estudo para viabilizar o que foi ministrado
neste último quadrimestre para os estudantes matriculados, independente da área dos docentes,
sendo apenas os estágios finais vinculados às áreas específicas. Ou cancelar estágios 3, 4 e 5,
mantendo apenas o 6 e o 7 por questão dos estudantes em conclusão de curso. Deve ser avaliada
ainda a questão de alunos matriculados que não tiveram estágio, para fechar as turmas e deixar
o restante dos estudantes avançarem. O Prof. Vinícius Amorim ressaltou que houve um estudo,
que gerou uma resolução de estágio, elaborada em um período de onze meses, a fim de separar
os estágios dos componentes curriculares que, ao que parece, não foi implementado. A Prof.ª
Ita de Oliveira esclarece que a PROGEAC concedeu que os colegiados decidam com autonomia
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sobre cancelar ou não o seu estágio. Alguns docentes se manifestaram, uns poucos pelo
cancelamento, outros contrários a esta medida. O Prof. Juvino Filho chamou atenção pela
presença maciça de muitos docentes bacharéis, talvez isso também tenha impacto nessa
problemática dos estágios, além de problemas administrativos (carga horária, mais
especificamente) e dos próprios docentes (ausência de licenciados e relacionados à educação).
O Prof. Saulo Rondinelli acompanhou o Prof. Vinícius Amorim, e reforçou quanto à dificuldade
da consolidação das notas de estudantes de outros cursos, que pegam matérias em conjunto.
Além de desabafar quanto às ausências de docentes em reuniões de colegiados, o que só tem
prejudicado o curso. O servidor Ronildo explicou que a SECAD só consegue consolidar quando
todas as notas são lançadas, por isso vê como saída a necessidade de excluir os estudantes sem
nota. Por fim, a Prof.ª Ita de Oliveira propôs para votação:
1º Se faz um consórcio para estágios 3,4 e 5 e atuação específica para apenas estágio 6 e 7;
2º Cancela o estágio 3 a 5;
3º Manter o estágio nas turmas que têm docentes e cancelar aquelas que não têm.
Não houve consenso e, por isso, foi deliberado que o tema será discutido na próxima reunião
Extraordinária, prevista para a próxima semana (dia oito de março de dois mil e vinte e um). 6.
I Jornada das Licenciaturas Interdisciplinares. Não houve discussão quanto ao tema. 7. O
que houver. Não havendo mais nada a acrescentar, a reunião se encerrou pela Prof.ª Ita de
Oliveira, que agradeceu a presença de todos (as), e eu, Milaine Santos Farias, Secretária
Executiva da Secretaria Executiva da Coordenação do CJA, lavrei a presente ata que, depois de
lida e estando em conformidade, deverá ser aprovada e por todos (as) assinada. Itabuna, cinco
de março de dois mil e vinte e um.
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