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Ata nº 009/2021 – 5ª Reunião Ordinária da Congregação do IHAC/CJA

Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, com início às dez horas e quinze
minutos, iniciou-se a 5ª 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. André Luiz de Araújo Oliveira
(Representante docente), Prof.ª Cláudia Pungartnik (Vice coordenadora da LI Linguagens),
Prof.ª Gilmara Santos de Oliveira (Vice decana do IHAC – CJA), Prof. Icaro Andrade Souza
(Vice Coordenador da LI de Matemática), Prof.ª Jane Mary de Medeiros Guimarães
(Representante docente), Prof. Juvino Alves dos Santos Filho (Coordenador da LI Artes), Prof.ª
Maristela Midlej Silva de Araújo Veloso (Coordenadora da LI Linguagens), Prof. Martín
Domecq (Coordenador do BI Artes), Prof. Milton Ferreira da Silva Júnior (Coordenador Pro
Tempore do PPGER) e Prof. Raonei Alves Campos (Coordenador da LI de Matemática e
Computação). Além destes membros, fez-se presente o representante dos servidores técnicos,
Ronildo Silva Santos e o Prof. Fernando Mauro Pereira Soares, 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. Planejamento do
quadrimestre 2021.2; 5. Oferta da Formação Geral; 6. Semana do Acolhimento; 7. O que
ocorrer. A Prof.ª Ita iniciou a reunião solicitando a aprovação dos pontos de pauta, perguntando
se alguém que desejaria incluir algum outro, tendo o Prof. Juvino requerido a inclusão de um
ponto de pauta que tratasse do Afastamento de Docente/Servidor para Capacitação e Licença
Quinquênio. Todos aprovaram esta inclusão. 1. Informes. 1) A decana Ita iniciou os informes
comunicando que haverá reunião na Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica (PROGEAC) para
tratar da Formação Geral, inclusive, sobre a nova FG que será reconfigurada. Por isso, pediu
que a Prof.ª Gilmara falasse sobre o andamento das reuniões do Conselho Universitário
(CONSUNI) sobre a elaboração do regimento da universidade. 2) A docente Gilmara falou das
discussões e de algumas problemáticas que podem surgir, principalmente, no tocante à relação
Ministério da Educação. Citou os receios sobre uma possível imposição de interventor, caso
não fosse alinhada a questão do encaminhamento de nomes que não constem das consultas à
comunidade acadêmica. Mencionou ainda que devem ser ajustados alguns pontos com os do
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estatuto da universidade. Citou quanto aos requerimentos no sentido de ampliar o poder de voto
dos servidores técnicos administrativos, além de ter comemorado a adição de mais um técnico
como representante no CONSUNI. Falou também da preocupação com a representação discente,
tendo em vista que esta não está muito presente nestas discussões. Por outro lado, elogiou as
atuações dos representantes docentes e dos técnicos. Discorreu sobre a criação dos fóruns
temáticos que, embora tenham a função de ser espaço consultivo, predomina a presença de
representantes da reitoria, mesmo problema que ocorre na Câmara de Graduação, o que dificulta
a inserção de pensamentos que não estejam alinhados com a reitoria, uma vez que esta sempre
está em maioria nos debates. 3) A Prof.ª Ita falou ainda sobre os editais que estão em aberto,
com alguns com prazos vencendo hoje e sobre os projetos para aprovação. Abriu o momento
de fala para quem tivesse mais algum informe, não havendo qualquer manifestação dos
presentes, passando aos pontos seguintes. 2. Aprovação das atas. Foi apresentada aos
conselheiros a Ata da 2ª Reunião Extraordinária da Congregação, realizada em 16.06.2021, a
qual foi encaminhada previamente para apreciação, tendo sido aprovada por unanimidade. 3.
Homologações dos projetos de extensão e pesquisa aprovados ad referendum. A Prof.ª Ita
iniciou apresentando os projetos de extensão a serem aprovados ad referendum: 1- Análise de
Dados e Estimação de Parâmetros: Prof. Ricardo de Araújo Kalid; 2- Formação Docente:
Currículo e Ações Pedagógicas: Prof.ª Gabriela Rodella de Oliveira; 3- Ciclo de Palestras
Educação Ambiental e Direitos Humanos: Diálogos Possíveis: Prof.ª Ita de Oliveira e Silva; 4Liga Acadêmica de Medicina Preventiva e Social: Prof. Antônio José Costa Cardoso; 5Introdução à Avaliação da Incerteza de Medições em Bromatologia: Prof. Ricardo de Araújo
Kalid. Em seguida, apresentou os projetos de Pesquisa: 1- Filo & Arte: Prof. Martin Domecq;
e 2- Hábitos Alimentares e Comportamentais dos Visitantes nas Unidades de Conservação e
Zoológicos Brasileiros: Prof. Vanner Boere Souza. Esclareceu que estes trabalhos foram
aprovados pelo decanato, pois demonstraram viabilidade e não estavam vinculados a quaisquer
editais. Dessa forma, consultou aos conselheiros se todos estavam de acordo com a aprovação
de todos os projetos acima citados, de modo que todos se manifestaram de acordo, foram
aprovados por unanimidade ad referendum. Na oportunidade, as Prof.ª Jane Mary e Gilmara
Oliveira se disponibilizaram a ajudar na análise de projetos, compondo uma comissão própria
do decanato. 4. Planejamento do quadrimestre 2021.2. A Decana Ita falou que houve
mudanças nos prazos sobre inscrição dos componentes no SIGAA, concedendo a palavra ao
servidor Ronildo (Secretaria Acadêmica – CJA), para que ele explique melhor essas mudanças.
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Ronildo explicou que o prazo foi ampliado para até o dia seis de agosto, para a inclusão dos
componentes, devendo os decanatos lançarem tudo até o dia onze de agosto. Ele explicou que
foi criada ainda uma planilha da FG, onde deverão ser acrescentados os nomes dos docentes e
seus componentes curriculares (CCs). No caso, para a inclusão dos CCs de Bases
Epistemológicas da Educação, Educação Inclusiva, Educação, Gênero e Diversidade Sexual. A
decana verificará com os docentes que têm assumido alguns destes CCs, de modo a confirmar
se eles permanecerão com os dois últimos. Já o de Bases Epistemológicas há uma incerteza,
posto que dois docentes da área saíram do CJA. Dessa forma, propôs: ofertar Campo da
educação (em quatro turmas), se houver possibilidade completar a carga horária com Campo
das Artes (sendo duas turmas de Campo das Artes), e avaliar como ficarão as ofertas no âmbito
da LI Linguagens (se poderá permanecer como foi no quadrimestre anterior) e da LI Matemática.
No caso da LI Matemática, perguntou se poderá contar com o apoio do Prof. Raonei, tendo ele
se manifestado positivamente. A Prof.ª Ita pediu mais diálogo entre o pessoal das Artes e de
Humanidades, pois isto ajudará na organização. O Prof. André se manifestou no sentido de
verificar os docentes que foram admitidos para determinadas áreas, não sobrecarregando
aqueles que são de outras áreas. 5. Oferta da Formação Geral. Este ponto de pauta foi
explanado no ponto anterior. 6. Semana do Acolhimento. A Decana irá conversar com os
coordenadores para saber como estes poderão colaborar com este evento, afirmando que o
decanato enviará um e-mail com todas as informações a respeito. 7. O que ocorrer: A pedido
do docente Juvino, foi incluso o ponto de pauta sobre o Afastamento de Docente/Servidor para
Capacitação e Licença Quinquênio, sobre o qual teve um edital recente, que foi encaminhado
pela Pró-Reitoria de Gestão para Pessoas (PROGEPE). A Decana explicou que ainda não há
regulamento institucional quanto à saída dos docentes, por isso, entende que este tema deve ser
amadurecido posteriormente. O Prof. Juvino, finalizou sugerindo que se estabeleçam critérios
claros sobre quem terá direito, principalmente quando ocorrer haver mais inscritos do que vagas
disponíveis, destacando ainda que tem dúvidas sobre o direito adquirido do servidor. Por fim,
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, dois de agosto de dois
mil e vinte e um.
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