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Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte deu-se início a Reunião 

Ordinária do Conselho Diretor do CAHL, às quatorze horas, por videoconferência, através da 

plataforma Google Meet, para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1.Informes; 2.Aprovação de 

ordens de serviço e pareceres de processos de progressão docente; 3.Processos de 

afastamento para capacitação de servidores; 4.Redistribuição do servidor Rusiver 

Sarmento Maia (P.n° 23007.00001987/2020-60); 5.Aprovação ad referendum de projetos de 

pesquisa para inscrição no Edital PIBIC/2020; 6.Aprovação de Banca de Titular; 

7.Abertura de Turma Especial no curso de Cinema e Audiovisual – GCAH 237 

(Roteirização I); 8.Redistribuição do professor Lucas Santos Cerqueira, da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG) para a UFRB; 9.Ações do CAHL e da UFRB diante da 

pandemia da COVID-19; 10.Registro de projetos de pesquisa; 11.Registro de projetos de 

extensão; 12.Registro de Grupos de Estudo. 13.O que ocorrer. A presidente da sessão, 

professora Dyane Brito, leu a pauta. Estavam presentes os conselheiros: Dyane Brito, Sérgio 

Guerra, Luciana Brito, Archimedes Ribas, Robério Marcelo, Jurema Machado, Antônio Mateus 

Soares, Ana Rosa Marques, Albany Mendonça, Marilei Fiorelli, Roseli Amado, Doraliza 

Monteiro, Juciara Nogueira, Antônio Liberac, Jussara Maia, Carlos Costa, Heleni Duarte, Luís 

Flávio Godinho, Everton Suzart, Iuri Nobre. Estiveram, ainda, presentes os servidores 

convidados Silvia Pereira, Dorotea Bastos, Ângela Figueiredo, Leonardo Freitas, Maria Inês 

Caetano, Lys Vinhaes, Suzane Pinho. 1.Informes. Prof. Antônio Liberac informou sobre o 

projeto Enciclopédia Negra, encaminhado para o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que tem 

parceria com a Editora Companhia das Letras, Grupo Soma e outras instituições conveniadas. 

Explicou tratar-se de um projeto de publicação de biografias de personagens negras e indígenas, 

no Brasil. Prof. Sérgio Guerra informou que a CAPES divulgou o resultado da primeira etapa do 

edital PIBID, tendo a UFRB ficado em primeiro lugar na Bahia, nos programas PIBID e 

Residência Pedagógica. Prof. Antônio Mateus noticiou algumas iniciativas adotadas pelo curso 

de licenciatura em ciências sociais, face à pandemia, como a criação de conexões CISO/UFRB e 

CISO.UFRB ONLINE, além da Marcha virtual SBPC. Prof. Carlos Costa informou que o PPGap 

definiu seis (6) ações para continuidade das atividades no isolamento: lives patrimoniais, quando 

os docentes e discentes do curso apresentarão, com pesquisadores externos, temas afetos às suas 

pesquisas; retomada do diálogo com o/a pesquisador/a, que corresponde a um bate papo remoto, 

entre alunos do mestrado e da graduação, com um pesquisador experiente; curso de elaboração 

de artigos científicos, para alunos do mestrado; curso de manipulação de plataformas digitais 

para CVs (Lattes, Orcid etc.) e pesquisa; recalendarização da elaboração do plano estratégico e 

dos protocolos de autoavaliação interna do PPGap; realização remota do II Seminário do PPGap, 

em associação com a UC. Profa. Luciana Brito informou que, juntamente com o professor Cleber 

Amâncio, do Cecult/Cruz das Almas, lançou o projeto Epidemias e Populações Afro-brasileiras. 

Profa. Silvia Pereira abordou a sua participação no Comitê sobre a Covid-19, apresentando 

alguns slides acerca das atividades de extensão desenvolvidas nessa temática, tais como séries de 

podcasts, séries do Saberes Cruzados, sendo a mais recente, a orientação para o recebimento do 

Auxílio Emergencial da União. Destacou, também, mini-cursos, a atividade do pôster na 

quarentena, o projeto sobre as lives patrimoniais, do prof. Carlos Costa, as lives em CISO, o 

projeto Vozes Unidas pela Vida, a produção de cards para a promoção da saúde e pela vida, 
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leituras compartilhadas, dentre outras. Noticiou que, em reunião, a PROEXT informou, dentre 

outras coisas, ter iniciado auditorias, bem como haver previsão orçamentária para o ano de 2020,  

para o PIBEX. Profa. Dorotea Bastos informou sobre as colações de grau por videoconferência, 

ocorridas nos dias 3 e 4  de abril. Noticiou que, ao todo, foram nove (9) cursos e cem (100) 

estudantes formados. Agradeceu a todos que se empenharam para que o evento acontecesse, 

servidores técnicos e docentes. Em seguida, tratou sobre o contrato da professora substituta, 

Marijane Paixão. Disse que, ante a prorrogação do período de afastamento da profa. substituída, 

Alene Lins, entrou em contato com a PROGEP, buscando saber da possibilidade de prorrogação 

do contrato da profa. substituta citada. A Pró-Reitoria respondeu negativamente, decidindo pela 

não renovação do contrato. Profa. Ângela Figueiredo apresentou um quadro geral do edital 

PIBIC/2020. Informou que a UFRB teve 250 a 260 propostas, e que o CAHL ficou com vinte e 

nove projetos inscritos, o que julgou ser um número ainda muito baixo. Informou que as noventa 

bolsas são distribuídas de acordo com o número de propostas, e que, em 2020, a produtividade 

foi retirada, para efeito de pontuação. Profa. Jurema Machado falou sobre o contrato do professor 

substituto Valdir Alves. Quis saber da profa. Dorotea Bastos se o nome do docente também 

estaria incluído na lista de contratos que não serão renovados. A prof. Dorotea Bastos respondeu 

que ainda não há uma comunicação oficial da PROGEP sobre essa questão, mas alertou para a 

possibilidade, em face da suspensão das atividades e da imprevisibilidade do retorno às aulas. O 

servidor técnico-administrativo Leonardo Freitas informou sobre o plano de compras da UFRB. 

Disse que replicou os itens dos planos de compras de 2019, além de ter incluído outros itens, 

sugeridos pelas chefias dos núcleos. Ressaltou que, como o prazo para envio do PGC (Plano de 

Gestão de Compras) foi prorrogado até o dia 05/05, ainda há a possibilidade de inclusão de 

algum outro item, que os conselheiros julgarem necessário. 2.Aprovação de Ordens de Serviço 

e Pareceres de Processos de Progressão Docente. 23007.00004676/2020-13 – Gabriele Grossi 

(Associado II para Associado III – 163,0 pontos). Ordem de Serviço (O.S.) n° 08/2020. 

Pareceristas: Robério Marcelo Rodrigues Ribeiro (prof. Titular), Soraya Maria Palma Luz Jeager 

(prof.ª Titular), Antônio Liberac Cardoso Simões Pires (prof. Associado IV); 

23007.00006202/2020-36 – Marcela Mary José da Silva (Adjunto II para Adjunto III – 653,5 

pontos). O.S. n° 09/2020. Pareceristas: Daniela Abreu Matos (prof.ª Adjunta IV), Fabrício Lyrio 

Santos (prof. Adjunto IV), Juciara Maria Nogueira Barbosa (prof.ª Adjunta IV); 

23007.00006228/2020-13 – Juliano Mascarenhas da Silva (Assistente II para Adjunto I – 308,0 

pontos). O.S. n° 10/2020. Pareceristas: Daniela Abreu Matos (prof.ª Adjunta IV), Fabrício Lyrio 

Santos (prof. Adjunto IV), Juciara Maria Nogueira Barbosa (prof.ª Adjunta IV). Aprovados por 

unanimidade. 3.Processos de Afastamento para Capacitação de Servidores. 

23007.00006324/2020-40 – Marco Antônio Nunes da Silva (17/08/2020 a 17/07/2021). 

Aprovado por unanimidade. 4.Redistribuição do servidor Rusiver Sarmento Maia – processo 

n° 23007.00001987/2020-60. Aprovada por unanimidade a redistribuição do servidor, da UFRB 

para o IFAL (Instituto Federal de Alagoas). 5.Aprovação ad referendum de projetos de 

pesquisa para inscrição no Edital PIBIC/2020 – p.n°23007.00001341/2020-42 (Roberto 

Rivelino Evangelista da Silva); p.n° 23007.00006836/2020-87 (Marcela Mary José da Silva); 

p.n° 23007.00006655/2020-27 (Doraliza Auxiliadora Abranches Monteiro); p.n° 

23007.00006654/2020-54 (Suzana Moura Maia); p.n° 23007.00006653/2020-81 (Albany 
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Mendonça Silva); p.n° 23007.00006587/2020-20 (Heleni Duarte Dantas de Ávila); p.n° 

23007.00006586/2020-47 (Ilzamar Silva Pereira); p.n° 23007.00006551/2020-22 (Jucileide 

Ferreira do Nascimento); p.n° 23007.00006121/2020-89 (Ana Paula Nunes de Abreu); p.n° 

23007.00006120/2020-19 (Marina Mapurunga de Miranda); p.n° 23007.00001755/2020-19 

(Gabriel da Costa Ávila); p.n° 23007.00007138/2020-81 (Jussara Peixoto Maia); p.n. 

23007.00007163/2020-85 (Luciana da Cruz Brito). Aprovados por unanimidade. 6.Aprovação 

de Banca de Titular. Composição: Professor titular Robério Marcelo Rodrigues Ribeiro - 

UFRB (Presidente), Professor titular Kabengele Munanga – USP (titular), Professora titular Lilia 

MorItzSchwarcz – USP (titular), Professor titular Henrique Cunha Júnior  - UFC (titular), 

Professor titular Sidney Chalhoub -  HARVARD (titular), Professora Ana Cristina Firmino 

Soares – UFRB (suplente), Professora titular Plena Maria das Graças de Andrade Leal –UNEB 

(suplente). Aprovado com uma abstenção, do professor interessado, Antônio Liberac Cardoso 

Simões Pires. 7.Abertura de turma especial no curso de cinema e audiovisual – GCAH 237 

(Roteirização I). Processo n. 23007.00003579/2020-47. Encaminhamento: a gestão de ensino 

irá discutir a questão com o colegiado de cinema, para definir se a discente se enquadra no 

conceito de provável concluinte, pressuposto para a abertura de turmas especiais. 8. 

Redistribuição do professor Lucas Santos Cerqueira, da Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG) para a UFRB. Processo n. 23007.00008729/2017-16. Profa. Lys Vinhaes, em 

sua fala, destacou a qualidade do currículo do professor Lucas Cerqueira, bem como as 

dificuldades que se apresentam para a realização de concurso público, sendo a redistribuição a 

melhor estratégia para o contexto atual do país. Após ampla discussão entre os conselheiros, a 

redistribuição foi aprovada por unanimidade. 9.Ações do CAHL e da UFRB diante da 

pandemia da COVID-19. Profa. Silvia Pereira avaliou que o CAHL tem feito grande esforço 

para viabilizar a permanência dos estudantes na universidade, ainda que sem aulas. No que tange 

ao Comitê, relatou que a UFRB está trabalhando com a produção de EPI e de álcool em gel, 

apesar das dificuldades. Disse que a universidade tem focado nas ações educativas, no incentivo 

à manutenção do isolamento social, e no acompanhamento e monitoramento de docentes, 

servidores técnicos e discentes, que vieram do exterior. Destacou algumas dificuldades com 

alunos da residência, que não estão respeitando o isolamento, o que tem se agravado face a 

postura das prefeituras locais, que abrem e fecham o comércio seguidas vezes, confundindo a 

comunidade. Profa. Dorotea Bastos destacou a atuação da comissão de comunicação do CAHL, 

durante o período da pandemia. 10.Registro de projetos de pesquisa. Não houveram projetos 

de pesquisa.11.Registro de projetos de extensão. Não houveram projetos de extensão. 

12.Registro de Grupos de Estudo. Não houveram grupos de estudo. 13.O que ocorrer. Profa. 

Juciara Nogueira solicitou da gestão de ensino uma reunião virtual com os colegiados, para tratar 

sobre o estágio obrigatório. Profa. Dorotea Bastos reforçou a preocupação com o tema, se 

colocando à disposição para reunir-se com os colegiados, para tratar sobre os estágios 

obrigatórios e não obrigatórios. Não havendo mais registros e nada mais a tratar, encerrou-se a 

sessão, e eu, Aline Borges de Oliveira, chefe da Secretaria Administrativa do CAHL, lavrei esta 

ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes à reunião.  
  

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA
BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 19/05/2020

ATA Nº 2/2020 - GAB-CAHL (11.01.24.29) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 21/05/2020 10:43 ) 
ROBERIO MARCELO RODRIGUES RIBEIRO 

COORDENADOR DE CURSO

286847

(Assinado digitalmente em 19/05/2020 12:49 ) 
ALBANY MENDONCA SILVA 

COORDENADOR DE CURSO

1295246

(Assinado digitalmente em 21/05/2020 09:53 ) 
ANTONIO LIBERAC CARDOSO SIMOES PIRES 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1414201

(Assinado digitalmente em 20/05/2020 14:31 ) 
CARLOS ALBERTO SANTOS COSTA 

COORDENADOR DE CURSO

1493744

(Assinado digitalmente em 19/05/2020 14:44 ) 
SERGIO ARMANDO DINIZ GUERRA FILHO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1539369

(Assinado digitalmente em 20/05/2020 14:39 ) 
LUIS FLAVIO REIS GODINHO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1551145

(Assinado digitalmente em 19/05/2020 14:42 ) 
DYANE BRITO REIS SANTOS 

DIRETOR DE CENTRO

1664669

(Assinado digitalmente em 19/05/2020 10:59 ) 
JUREMA MACHADO DE ANDRADE SOUZA 

COORDENADOR DE CURSO

1703671

(Assinado digitalmente em 19/05/2020 15:55 ) 
ARCHIMEDES RIBAS AMAZONAS 

COORDENADOR DE CURSO

1716403

(Assinado digitalmente em 20/05/2020 11:46 ) 
ANA ROSA MARQUES ARAUJO TEIXEIRA 

COORDENADOR DE CURSO

1740212

(Assinado digitalmente em 20/05/2020 08:32 ) 
HELENI DUARTE DANTAS DE AVILA 

COORDENADOR DE CURSO

1742199

(Assinado digitalmente em 19/05/2020 10:55 ) 
JUCIARA MARIA NOGUEIRA BARBOSA 

COORDENADOR DE CURSO

1535176

(Assinado digitalmente em 20/05/2020 16:26 ) 
MARILEI CATIA FIORELLI 

COORDENADOR DE CURSO

1805545

(Assinado digitalmente em 19/05/2020 11:34 ) 
JUSSARA PEIXOTO MAIA 

COORDENADOR DE CURSO

1965504

(Assinado digitalmente em 19/05/2020 10:24 ) 
ALINE BORGES DE OLIVEIRA 

CHEFE

2261054

(Assinado digitalmente em 20/05/2020 20:57 ) 
EVERTON LEANDRO LAZARO SUZART 

DIRETOR DE PROGRAMA

2257962

(Assinado digitalmente em 19/05/2020 15:11 ) 
(Assinado digitalmente em 19/05/2020 11:52 ) 
DORALIZA AUXILIADORA ABRANCHES



ROSELI AMADO DA SILVA GARCIA 
COORDENADOR

1289027

MONTEIRO 
COORDENADOR DE CURSO

2308212

(Assinado digitalmente em 21/05/2020 12:10 ) 
ANTONIO MATEUS DE CARVALHO SOARES 

COORDENADOR DE CURSO

1552338

(Assinado digitalmente em 20/05/2020 23:24 ) 
LUCIANA DA CRUZ BRITO 

COORDENADOR DE CURSO

2352290

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sistemas.ufrb.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 2 2020 ATA 19/05/2020 e19af3bbe8

https://sistemas.ufrb.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

