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Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte deu-se início a Reunião
Ordinária do Conselho Diretor do CAHL, às dez horas, por videoconferência, através da
plataforma digital 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.Aprovação do Relatório de Banca para Professor Titular e do Processo de Progressão
Funcional para a classe E (Titular), do Docente Antônio Liberac Cardoso Simões Pires;
4.Processos de Afastamento para Capacitação de Servidores; 5.Aprovação Ad Referendum do
Programa de Extensão Estudos sobre a Realidade Brasileira – P. n. 23007.00008268/2020-29 –
Andrea Alice Rodrigues Silva; 6.Informações sobre as providências sanitárias que estão sendo
tomadas/planejadas para o retorno às aulas; 7.Registro de Projetos de Pesquisa; 8.Registro
de Projetos de Extensão; 9.Registro de Grupos de Estudo. 10.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, Jussara Maia, Carlos Costa, Heleni Duarte, Luís Flávio Godinho,
Everton Suzart, Iuri Nobre. Estiveram, ainda, presentes os servidores convidados Dorotea
Bastos, Ângela Figueiredo, Leonardo Freitas, Joana Flores, Maria Inês Caetano, Suzane Pinho.
1.Informes. Profa. Heleni Duarte informou sobre a pesquisa que tem sido feita, em parceria
com a PROGEP, acerca do aumento do uso de drogas lícitas durante a quarentena, abrangendo
servidores e discentes da universidade. Esclareceu não se tratar de uma intervenção
proibicionista. Profa. Albany Mendonça informou que o curso de Serviço Social tem participado
de lives promovidas pelo curso de Ciências Sociais, as quais têm abrangido todos os cursos do
Centro. Informou, ainda, ter agendado duas reuniões com grupos de pesquisa, para o diálogo
sobre o Serviço Social em tempos de pandemia. Trouxe a preocupação de que a UFRB tem
defendido o tempo indeterminado de suspensão das atividades, de modo que considerou
necessário que fosse provocada, na reunião de hoje, do CONSUNI, uma perspectiva de decreto
com tempo determinado para o retorno das atividades, estabelecendo-se um horizonte de
retorno e as condições em que isso ocorrerá. Profa. Ana Rosa questionou a direção acerca da
necessidade de se computar o número de lives produzidas pelos cursos do Centro, já que não
houve orientação, nesse sentido, por parte da Administração Central. Prof. Sérgio Guerra
considerou que o tema deva ser debatido no ponto número dez (o que ocorrer). Esclareceu que
não se trata de atividade acadêmica, já que estas estão suspensas. Profa. Ana Rosa informou,
ainda, sobre o projeto de pesquisa Cachoeira Doc, anteriormente previsto para ocorrer
presencialmente. Explicou que, ante a pandemia, decidiu-se pela exibição de filmes e promoção
de atividades formativas dos discentes, de natureza multidisciplinar, de forma virtual. Discorreu
também sobre a Associação de Fotógrafos, que tem o objetivo de arrecadar fundos para
diversas organizações e grupos sociais. Profa. Dorotea Bastos informou sobre o ENADE que, até
então, tem sua data mantida para ocorrer em 22/11/2020. Tratou, também, sobre a situação
dos contratos de professores substitutos, ratificando não haver, ainda, qualquer informação
por parte da PROGEP, acerca do tema, embora alguns dos contratos já não tenham sido
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renovados, indicando que esta deva ser a postura da universidade, a ser adotada para os
demais contratos. Profa. Juciara Nogueira expôs sua preocupação com a questão dos
substitutos, especialmente para o curso de Publicidade e Propaganda. Ressaltou que a
representação estudantil tem pedido uma resposta formal da coordenação do curso, quanto à
contratação de substitutos. Abordou o vídeo Empatia Cahl/UFRB, esclarecendo que ainda não
foi disponibilizado, devido à demanda intensa da ASCOM, mas que há uma perspectiva de que
tal seja feito ainda esta semana. Profa. Dyane Brito procedeu à leitura de mensagem da
docente Silvia Pereira, acerca dos encaminhamentos da gestão de extensão. 2.Aprovação de
Ordens de Serviço e Pareceres de Processos de Progressão Docente. 23007.00007779/202040 – Simone Brandão Souza (Adjunto I para Adjunto II – 132,0 pontos). O.S. n. 12/2020.
Pareceristas: Bruno José Rodrigues Durães (prof. Associado I), Maria Inês Caetano Ferreira
(profa. Associada I), Jussara Peixoto Maia (profa. Adjunta IV). Aprovado por unanimidade.
3.Aprovação do Relatório de Banca para Professor Titular e do Processo de Progressão
Funcional para a classe E (Titular), do Docente Antônio Liberac Cardoso Simões Pires. Prof.
Sérgio Guerra lembrou que trazer o titular para a carreira do Magistério Superior foi uma
conquista da categoria, e um prêmio para a carreira. Prof. Robério Marcelo lembrou da
resistência de alguns docentes frente à criação da APUR. Profa. Jussara Maia considerou um
momento histórico a promoção a titular do prof. Antônio Liberac, haja vista as pontuações da
banca sobre a trajetória acadêmica do docente, que colocou a UFRB em evidência, registrando
o caráter celebratório para a comunidade acadêmica da universidade. Deliberação: Avaliação
de desempenho e defesa de memorial homologados pela banca. Aprovação, por unanimidade,
com moção de aplausos e celebração. 23007.00008265/2020-13 – Antônio Liberac Cardoso
Simões Pires (Associado IV para Titular – 2.465,0 pontos). Portaria n. 477/2020. Banca:
Professor titular Robério Marcelo Rodrigues Ribeiro - UFRB (Presidente), Professor titular
Kabengele Munanga – USP, Professora titular Lilia MorItz Schwarcz – USP, Professor titular
Henrique Cunha Júnior - UFC, Professor titular Sidney Chalhoub - HARVARD, Professora Ana
Cristina Firmino Soares – UFRB (suplente), Professora titular Plena Maria das Graças de
Andrade Leal –UNEB (suplente). Aprovado por unanimidade. 4.Processos de Afastamento para
Capacitação de Servidores. Não houveram. 5.Aprovação Ad Referendum do Programa de
Extensão Estudos sobre a Realidade Brasileira – P. n. 23007.00008268/2020-29 – Andrea Alice
Rodrigues Silva. Aprovado por unanimidade. 6.Informações sobre as providências sanitárias
que estão sendo tomadas/planejadas para o retorno às aulas. Prof. Archimedes Ribas
contextualizou o ponto, colocando a sua preocupação e de demais colegas, que se inserem no
grupo de portadores de doenças pré-existentes, frente ao retorno às atividades, tendo em vista
a nova realidade trazida pela pandemia. Prof. Sérgio Guerra explicou que o CAHL está com a
expectativa de funcionamento do prédio Dois de Julho e de reformas no prédio Leite Alves,
especialmente no que tange ao controle do acesso à unidade. Esclareceu haver, ainda, a
previsão de licitação para compra de novos ar condicionados. O servidor técnico-administrativo
Leonardo Freitas esclareceu que essa também tem sido uma preocupação do fórum de
gerentes, que está trabalhando para contribuir com a criação de um protocolo de retorno das
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atividades administrativas e acadêmicas. Enquanto isso não se concretiza, informou que tem
sido estabelecida uma rotina de limpeza e higienização do Centro, com a participação de
colaboradores terceirizados, a quem tem sido disponibilizados álcool em gel e luvas para
execução das atividades. Além disso, informou, também, que tem sido feita a manutenção dos
equipamentos eletrônicos, juntamente com a coordenadoria da COTEC. Profa. Heleni Duarte
sugeriu uma nova reunião do Conselho Diretor, após a reunião do CONSUNI, de hoje à tarde,
dada a necessidade de repensar o modelo atual de “aula”, até então adotado. Ressaltou que ar
condicionado novo e/ou reformado não é o bastante para resolver a situação gerada pela
pandemia, sendo necessário verificar como o Centro poderá adaptar-se às recomendações das
autoridades de saúde, para o retorno das atividades. Profa. Suzane Pinho considerou que o
problema maior não e a volta às aulas, mas as precações e as mudanças que deverão ser feitas
para a volta, frente à pandemia. Manifestou preocupação com a preservação de laboratórios,
que envolve um custo maior para o CAHL, em comparação com os demais Centros. Reivindicou
um planejamento para o retorno às atividades, registrando, também, a necessidade de uma
uniformidade de ações entre os cursos do Centro, para a construção coletiva das múltiplas
atividades, antes do retorno. Prof. Archimedes Ribas ponderou que, ter equipamentos
funcionando e materiais de higienização é necessário, sim. Solicitou o encaminhamento de uma
logística mínima para o retorno com mais segurança, minorados os riscos para todos da
comunidade acadêmica. Prof. Luís Flávio Godinho destacou que, em outras universidades não
se fala em retorno presencial. Lembrou que a questão da saúde não é uma mera
recomendação, e que o ANDES está discutindo a viabilidade da atividade remota e do ensino à
distância. Prof. Robério Marcelo considerou que pensar em retornar às atividades presenciais,
neste momento, é condenar à morte alguns servidores e discentes da universidade. Profa.
Albany Mendonça pontuou que a universidade deveria ter reuniões via google meet, com os
discentes, para que estes também possam ser ouvidos. Julgou importante a publicação de
notas e parâmetros, por parte das unidades administrativas da UFRB. Profa. Luciana Brito expôs
a sua preocupação com os estigmas, vez que a comunidade de Cachoeira poderá
responsabilizar a universidade pelo aumento do número de infectados na cidade, em caso de
retorno não planejado às aulas. Prof. Carlos Costa expôs a sua preocupação por estar inserido
no grupo de risco, sendo portador de doença pré-existente. 7.Registro de Projetos de
Pesquisa. Não houve; 8.Registro de Projetos de Extensão. Não houve; 9.Registro de Grupos de
Estudo. Não houve. 10.O que ocorrer. 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.
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