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Ata nº 006/2021 – 3ª Reunião Ordinária da Congregação do IHAC/CJA

Ao quinto dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, com início às nove horas e vinte e três
minutos, iniciou-se a 3ª 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.ª Maristela Midlej Silva de Araújo Veloso
(Coordenadora da LI Linguagens), Prof.ª Gilmara dos Santos Oliveira (Vice Decana do IHAC
– CJA), Prof. Icaro Andrade Souza (Vice Coordenador da LI de Matemática), Prof. Martín
Domecq (Coordenador do BI Artes), Prof. Raonei Alves Campos (Coordenador da LI de
Matemática e Computação), Prof. Saulo Rondinelli Xavier da Silva (Coordenador da LI
Ciências Humanas e Sociais), Prof. Luiz Fernando Silva Magnago (Coordenador da LI Ciências
da Natureza e Sociais e suas Tecnologias), Prof. Antônio José Cardoso Coordenador do
Bacharelado Interdisciplinar em Saúde), Prof. Fernando Soares, Prof. André Araújo, Profª
Rosemary Aparecida (Vice-coordenadora Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas
e Sociais e suas Tecnologias). Fizeram-se presentes o Coordenador do Campus CJA Emerson
Moutinho, o representante dos servidores técnicos, Ronildo Silva Santos, o intérprete em Libras
Kerson Kleber Espinola e o representante discente Caíque Alves de Castro. Além destes
membros, os ouvintes: Hannah Rosendo, Paula Peixoto, Izana rocha, Antônio Carlos Morbeck,
Marcia Gabriele, Antonio César nascimento, Naiane Araújo, Paulo Marques, Raquel Silva,
Hellen Rodrigues de oliveira, Prof. Vanner Boere. Em pauta: 1. Proposta de Plano de
Desenvolvimento da Unidade - PDU. 2. Proposta de Minuta de Regimento Interno. A
decana iniciou a reunião cumprimentando os presentes e logo após fez a leitura do documento
do PDU: apresentando comissão. breve histórico da confecção do documento e seu conteúdo
em tópicos e breve comentários. Frisou que não conseguiu implementar uma forma eficaz de
colaboração social em sua gestão. Agradeceu aos colegas que foi essencial para realização da
Gestão. O docente Antônio José parabenizou as decanas pelo excelente trabalho no

desenvolvimento do PDU. Sentiu falta de alguns itens no Bloco de Gestão do PDU: 1.
Democracia interna da Unidade. Exemplificou como ficaria esse item: Aprofundar a
democracia interna do IHAC CJA; e a meta: Realizar reuniões ampliadas. 2. Apoio secretarial
às Coordenações dos Cursos. 3. Desdobramento da PDU em microplanos dentro de cada
unidade de gestão, cada Curso. O prof. Fernando Soares propôs a criação de Coordenações
permanentes. Citou também a necessidade de tentar algo relacionado ao apoio vindo da Gestão
da universidade ou a implantação das chamadas "bolsas trabalho" como existe atualmente na
Universidade Federal do Amazonas – UFAM. A Vice decana, Gilmara dos santos Oliveira,
apontou a ideia de formação equipes de trabalho de apoio ao IHAC, algo como: Comissão de
Formação Geral, Comissão de Extensão, Comissão de questões Étnico-Raciais, Comissão de
Estágio Probatório, Comissão de Progressão, Comissão de Pesquisa, Comissão de
Acompanhamento aos estudantes, Comissão de Acompanhamento de Desistências e Evasão,
Comissão de Egresso, Comissão de Acompanhamento da Rede CUNI. Pois não temos estudos
sobre estes itens na unidade e nem na PROGEAC e estas Comissões se ocupariam disto,
poderiam ser acionadas em cada situação auxiliando ao IHAC. Apontou também a necessidade
de manter algumas comissões fixas, por conta da singularidade e expertise de cada trabalho. O
prof. António José concordou com Gilmara e sugeriu incluir no documento uma referência
específica a tais comissões, exemplificou o texto: "instituição de comissões técnicas
permanentes na congregação". O discente Caique Alves ressaltou a importância da organização
do site, como também a clareza nos documentos que norteiam os alunos, como é o caso dos
Projeto Pedagógico de Curso (PPC), e a necessidade de tutoriais para processos essenciais. A
servidora Hannah elogiou os envolvidos na elaboração do documento, ressaltou que há pouca
informação sobre Acessibilidade e apontou a necessidade de incluir um item sobre esse tema.
O prof. Fernando Soares ressaltou a importância do PDU, a sua vigência e que ajustes seriam
necessários no decorrer do tempo no sentido não de corrigir, mas de complementar o avanço e
realização do projeto. Ressaltou que esse documento fecha a gestão atual do IHAC com chave
de ouro ao passo que abre novas portas, possibilidades, para o crescimento da Unidade, tratase de uma nota de Reafirmação da identidade do IHAC. A decana pôs em votação a inclusão
dos itens a seguir, a serem adicionados ao PDU: 1. Democracia interna do IHAC; 2. Gestão de
apoio às coordenações de cursos; 3. Elaboração de microplanos para cada unidade de curso. 4.
Criação de tutoriais para estudantes. Organização e clareza do site e dos documentos nele
constantes. Todos em unanimidade votaram em favor dessa inclusão. Pauta 2. Ita: Fez a leitura
completa do documento de Regimento Interno do IHAC. O docente Antônio José indagou que

o regimento lhe pareceu incompleto e sugeriu que, caso não houvesse urgência, seria melhor
discuti-lo e aprová-lo na próxima reunião/gestão, sem pressa. Aprofundar o debate. Propôs
outras sugestões: a) rever a redação do artigo 1º (o corpo discente não está "lotado", termo
usado para designar local de trabalho); b) incorporar ao regimento interno a missão (finalidades,
público-alvo, ações permanentes e valores) do IHAC (antes do artigo 2º das competências do
IHAC); c) prever as comissões técnicas permanentes na congregação no artigo 4º. O documento
ficou em aberto, para tratativa na próxima reunião da congregação. A congregação foi de
acordo, em unanimidade. Sem mais, a reunião foi encerrada pela Prof.ª Ita de Oliveira, que
agradeceu a presença de todos (as), e eu, Abinadabe Araújo da Silva, Secretário Executivo 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, 5 de julho de dois mil e vinte e um.
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