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Ata nº 004/2021 – 3ª Reunião Ordinária da Congregação do IHAC/CJA

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, com início às dez horas e nove 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 Cláudia Pungartnik (Vice Coordenadora da
LI de Linguagens), Prof.ª Gilmara dos Santos Oliveira (Vice Decana do IHAC – CJA), Prof.
Icaro Andrade Souza (Vice Coordenador da LI de Matemática), Prof. Juvino Alves dos Santos
Filho (Coordenador da LI Artes), Prof. Luiz Fernando Silva Magnago (Coordenador da LI
Ciências da Natureza e suas Tecnologias), Prof.ª Maristela Midlej Silva de Araújo Veloso
(Coordenadora da LI Linguagens), Prof. Martín Domecq (Coordenador do BI Artes), Prof.
Raonei Alves Campos (Coordenador da LI de Matemática) e o Prof. Saulo Rondinelli Xavier
da Silva (Coordenador da LI Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias). Além destes
membros, fizeram-se presentes o representante dos servidores técnicos, Ronildo Silva Santos e
o representante discente Caíque Alves de Castro. Em pauta: 1. Informes. 2. Aprovação das
atas. 3. Homologações dos projetos de extensão e pesquisa aprovados ad referendum. 4.
Proposição de um 4º membro na comissão do estágio probatório. 5. Solicitação de
reabertura de vagas para o BI Artes e de fortalecimento da área de Artes do IHAC. 6.
Análise da reunião com a Reitora. 7. Análise do documento da I Jornada das LIs. 8.
Planejamento dos quadrimestres 2021.2 e 2021.3. 9. Eleição do Decanato: posse dos
representantes dos TAE, eleição dos representantes docentes e Composição da Comissão
para Eleição do Decanato. 10. PDU (próximos passos). 11. O que ocorrer. A Prof.ª Ita de
Oliveira inaugurou a reunião dando as boas-vindas à nova representação dos técnicos, com a
chegada dos servidores Ronildo Santos e Danilo Peixoto para completar o quadro da
Congregação do IHAC – CJA. Em seguida, expôs os pontos de pauta, os quais foram aprovados
sem objeções. A Secretária Executiva, equivocou-se e, crendo que não havia encaminhado as
atas correspondentes às reuniões ocorridas em março e abril (em 05.03.2021 – 1ª reunião
ordinária da congregação; em 08.03.2021 – 1ª reunião extraordinária da congregação; e em
28.04.2021 – 2ª reunião ordinária da congregação), solicitou que fosse destacado este ponto, o
qual foi aceito por todos(as). Entretanto, após a reunião, este setor verificou que todas estas atas
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foram encaminhadas por correio eletrônico, em 28.04.2021 e 25.05.2021. Dessa forma,
todos(as) concordaram em deixar para apreciá-las na próxima reunião do órgão colegiado. 1.
Informes. A Prof.ª Gilmara Oliveira falou sobre a última reunião do Conselho Universitário
(CONSUNI), em nove de junho de dois mil e vinte e um, quando se tratou do Comitê de
elaboração do regimento geral interno. Salientou que a elaboração deste documento tem sido
criticada, dadas as circunstâncias, um tanto, intempestivas, somado ao pouco tempo para
profunda análise. A ausência de discussão ampla pode trazer prejuízos irreparáveis, diante da
iminente reunião convocada pela reitoria para o dia vinte e três de junho de dois mil e vinte e
um, semana na qual consta um feriado local (festas juninas). Ainda nesta reunião do CONSUNI,
a reitora informou que participou de algumas reuniões do Conselho Nacional de Educação,
quando foi tratado sobre diversos temas, desde a volta presencial das aulas, ao uso de mídias e
tecnologias para aulas online, considerando a falta de vacina para todos, principalmente, dos
estudantes. Na oportunidade, a reitora anunciou a criação de novas trinta vagas para o BI Saúde,
voltadas para estudantes já matriculados em trânsito (principalmente da ABI), não sendo
direcionadas para o público externo. A reitora finalizou informando que um docente lotado no
IHAC – CJA permaneceu na instituição durante anos, sem nunca ter apresentado o Relatório
Anual de Trabalho, atribuindo a responsabilidade ao decanato. Diante disso, a Prof.ª Gilmara
esclareceu que foi destacado naquela reunião que o IHAC-CJA promoveu uma oficina que
trataria de temas relacionados ao estágio probatório docente, voltada principalmente aos novos
docentes. Todavia, naquela ocasião, destacou que somente uma docente compareceu. Por isso,
a reitora concedeu a oportunidade se discutir e esclarecer melhor a respeito em outro momento.
Tratou ainda das questões relacionadas à Resolução de creditação de extensão UFSB, que já
está pronta, ao que chamou de ação de eficiência e democracia demonstrado pela universidade.
A Prof.ª Ita salientou ainda, acerca da situação do docente que não apresentou RAT, que já havia
sido solicitado desde o início de sua gestão, cursos relacionados a este e outros procedimentos
para os docentes, mas nunca houve um retorno positivo dos setores competentes. Ademais,
esclareceu que o docente já devia os documentos antes mesmo de sua gestão, uma vez que
passou sete anos em débito. O Prof. Raonei opinou sobre a problemática de não haver uma
comissão permanente para o estágio probatório, como ocorre na comissão da progressão, pois
a modificação a cada dois anos, dificulta a continuidade dos trabalhos. Criticou ainda as
dificuldades dos servidores docentes com relação às chefias, pois, em muitas situações há dupla
chefia. O Prof. Luiz Fernando disse não compreender a responsabilização do decanato, mesmo
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porque não há ingerência dos decanos sobre essa questão. O Prof. Icaro concordou com as
colocações dos outros dois docentes, acrescentando a necessidade de uma comissão
permanente, de modo a apoiar os docentes e organizar, padronizar, inclusive os modelos dos
relatórios. Ademais, falou da dificuldade de trabalhar com documentos, por exemplo, a própria
resolução da Universidade, que foi publicada na página oficial digitalizada. 2. Homologações
dos projetos de extensão e pesquisa aprovados ad referendum. A decana apresentou os
seguintes projetos para aprovação ad referendum: 1) Título: “Seminário de Educação
Geoambiental & Seminário de Turismo e Educação Patrimonial: conhecer para valorizar,
valorizar para reconhecer”, sob a coordenação do Prof. Saulo Rondinelli Xavier da Silva; 2)
Título: “Introdução à Expressão da Incerteza de Estimativas de Parâmetros de Modelos
Matemáticos”, sob a coordenação do Prof. Ricardo de Araujo Kalid; 3) Título: “Educação e
Segurança no Trânsito: Diálogos durante a pandemia”, sob a coordenação da Prof.ª Ita de
Oliveira e Silva, em parceria com a docente Peolla Paula Stein e o docente recém-chegado,
Alex Mota dos Santos; 4) Título: “Fauzi Maron e Jorginho Calheira: A trajetória de dois grandes
artistas ipiauenses”, sob a coordenação do Prof. Juvino Alves dos Santos Filho. Após consulta
aos membros presentes, todos os projetos foram aprovados ad referendum, por unanimidade. 3.
Proposição de um quarto membro na comissão do estágio probatório. A decana perguntou
se alguém se dispõe a compor esta nova vaga, de modo que somente o Prof. Martín Domecq se
manifestou, e os presentes anuíram sua entrada na vaga recém-criada. 4. Solicitação de
reabertura de vagas para o BI Artes e de fortalecimento da área de Artes do IHAC. O
Prof. Martín se reapresentou em sua volta ao CJA, após, falou do funcionamento do BI e LI de
Artes. Alertou que o único curso aberto (LI Artes) está em risco, uma vez que há somente um
docente licenciado em sua composição e, por isso, é importante a contratação de docentes
habilitados em licenciatura. Falou ainda sobre a necessidade de abertura de vagas para o BI
Artes, tendo em vista que o seu fechamento impacta diretamente nos cursos de segundo ciclo.
Além disso, a própria região tem sido prejudicada, pois possui muitos artistas locais, e o
fechamento do BI Artes repercute no enfraquecimento desses artistas também. Por fim, pediu
o apoio dos presentes nos pontos solicitados na Câmara de Graduação, uma vez que até mesmo
aqueles professores da área que, outrora, eram favoráveis ao encerramento do BI Artes, hoje,
abraçam a sua reabertura. A Prof.ª Ita esclareceu que houve tentativa pelo IHAC-CJA pela
manutenção do BI Artes, sendo que, naquela ocasião, havia docentes da área opinando pelo seu
encerramento. Outrossim, ressaltou a justificativa da reitora, a qual considerou incongruente,
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de que precisava fechar cursos para abrir novos cursos. O Prof. Juvino destacou o projeto
inovador, que une o valor do bacharelado com a possibilidade de garantir ao estudante a opção
de se encontrar como docente, pois percebe que muitos acabam cursando ambos (BI e LI Artes).
Destacou ainda a nota alta que o curso obteve, quando foi avaliado pelo Ministério da Educação
(MEC). Por isso, entende não haver justificativa plausível para a sua extinção. A Prof.ª Gilmara
Oliveira explanou como se deu a reunião que tratou da reabertura do curso LI de Linguagens
na Câmara de Graduação, que conseguiu se manter, uma vez que houve interesse pela sua
continuidade. Por fim, a decana pediu que se manifestassem a respeito do requerimento pela
reabertura do BI Artes e pelo fortalecimento dos cursos de Artes na universidade, e, por
unanimidade, foi aprovado o requerimento, e o IHAC – CJA se comprometeu a apoiar e elaborar
o documento e incluir no ponto de pauta para a próxima reunião da Câmara de Graduação. 5.
Análise da reunião com a Reitora. A Prof. Ita de Oliveira destacou as informações
apresentadas naquela reunião, principalmente no tocante à quantidade de docentes lotados no
IHAC – CJA, bem como suas cargas horárias, além dos professores recém-chegados e os que
saíram, bem como o trânsito de professores para outros CF ou campi. Realçou o alto número
de estudantes em diversas turmas, falou ainda sobre projetos e programas desenvolvidos por
cursos vinculados nesta unidade. Dessa forma, apresentou as seguintes demandas: 1) Um
docente para a LI Ciências da Natureza, para estágio/química; 2) Um docente para LI/ BI Artes,
para estágio/ dança; 3) Um docente para a LI Humanidades, para estágio; 4) Um docente para
a LI Linguagens, para estágio; 5) Um docente para a LI Matemática, para matemática e, 6) Um
docente para Educação (Núcleo comum das LIs). Falou ainda da problemática do Prof. Ivanildo,
de LIBRAS que, embora esteja lutando na justiça, vê dificuldades neste retorno dele, uma vez
que a universidade vem recorrendo de modo a tentar impedir sua nomeação. A Prof.ª Gilmara
Oliveira explanou a respeito do caso do docente em questão, afirmando que a reitora se
comprometeu a examinar a situação e que dará uma resposta, uma vez que a manutenção apenas
da Prof. Hannah (também docente de LIBRAS) requer a contratação de um servidor técnico,
intérprete de LIBRAS, o que não é possível por enquanto. O Prof. Luiz Fernando criticou a
postura da gestão que sequer manifesta vontade de trabalhar pela manutenção dos cursos, pelas
providências requeridas. Continuou afirmando que, mesmo com todas as dificuldades que as
universidades vêm enfrentando entende que, ao menos uma palavra de apoio, de luta pela gestão,
traria mais conforto à comunidade acadêmica. No entanto, afirmou, parece não haver pretensão
de esconder a falta de importância dada aos diversos transtornos dos cursos de primeiro ciclo,
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vinculados ao IHAC. O Prof. Martín aproveitou para reforçar que o regimento deve se pautar
na democratização dos processos, de modo a permitir a manifestação da comunidade nas
diversas decisões de gestão. O Prof. Saulo apoiou o Prof. Luiz, pelas dificuldades parecidas que
tem enfrentado na LI de Ciências Humanas e Sociais, tanto em termos de carência dos
professores, como nas demandas apresentadas pelos estudantes. A demasiada repetição de
docentes no curso e de alguns componentes curriculares são altamente questionados pelos
discentes, demonstrando algumas dificuldades enfrentadas na coordenação do colegiado. 6.
Análise do documento da I Jornada das LIs. Tempo excedido (discussão na próxima reunião).
7. Planejamento dos quadrimestres 2021.2 e 2021.3. Tempo excedido (discussão na próxima
reunião). 8. Eleição do Decanato: posse dos representantes dos TAE, eleição dos
representantes docentes e Composição da Comissão para Eleição do Decanato. Tempo
excedido (discussão na próxima reunião). 9. PDU (próximos passos). Tempo excedido
(discussão na próxima reunião). Não havendo mais tempo hábil para continuar com as
discussões referentes aos pontos de pauta (especificamente do sexto ponto ao nono), a Prof.ª
Ita, aproveitou o momento em que todos(as) estavam presentes e os convocou para uma reunião
extraordinária a se realizar no dia dezesseis de junho, na próxima semana. Todos concordaram
e confirmaram presença. Assim, a Prof.ª Ita de Oliveira encerrou a reunião, agradecendo 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, onze de junho de dois
mil e vinte e um.
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