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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA,
REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2020

3

Às quinze horas do dia 13 de julho do ano de dois mil e vinte, no Portal do Serviço de

4

Conferência Web da RNP, na comunidade virtual denominada “Congregação IFUFBA”,

5

reuniu-se a Congregação do Instituto de Física (IF) para reunião extraordinária, sob a

6

presidência do professor Ricardo Carneiro de Miranda Filho, Diretor do Instituto de Física,

7

com a presença de: Alexandre Leite Gadelha, Vice-Diretor; André Telles da Cunha Lima,

8

Chefe do Departamento de Física da Terra e do Meio Ambiente; Cássio Bruno Magalhães

9

Pigozzo, Chefe do Departamento de Física Geral; Humberto de Almeida Borges,

10

representante do Instituto de Física no Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão; Maria

11

Cristina Martins Penido, Coordenadora do Colegiado dos Cursos de Graduação em

12

Física;Maria das Graças Reis Martins, Representante do Corpo Docente; Mário Cezar

13

Gomes Ferreira Bertin, Chefe do Departamento de Física do Estado Sólido; Thiago

14

Albuquerque de Assis, Coordenador do Colegiado dos Cursos de Pós-Graduação em Física;

15

Marcos Melo de Almeida, representante do Instituto de Física no Conselho Acadêmico de

16

Ensino; André Luiz Pires de Souza Leal, representante dos servidores técnicos

17

administrativos;

18

representantes estudantis e, como convidados, o Reitor da UFBA, professor João Carlos

19

Salles; a Chefe de Gabinete da Reitoria, professora Suani Tavares Rubim de Pinho;

20

osprofessores Carlos Alessandre Domingos Lentini, Vice-Chefe do Departamento de Física

21

da Terra e do Meio Ambiente; Antônio Moreira de Cerqueira Sobrinho, representante do

22

Instituto de Física no Conselho Acadêmico de Ensino (Suplente), Flora Souza Bacelar, Vice-

23

Chefe do Departamento de Física Geral e Maria do Rosário Zucchi, Representante do Corpo

24

Docente (suplente); para discutir a seguinte pauta: 1) Condições de trabalho e estudo em

25

meio a pandemia e a possibilidade de retomar as atividades acadêmicas e

26

administrativas de forma segura. Passando a apreciação da pauta, o Diretor agradeceu o

27

comparecimento maciço da comunidade, especialmente a presença ilustre do Reitor e, em

28

seguida, passou-lhe a palavra. O reitor saudou a todos e iniciou sua participação informando

29

que vem mantendo um contato constante com toda a comunidade da UFBA, não apenas

30

para discutir o momento delicado que a universidade vem enfrentando, como também as

31

decisões a serem tomadas. Prosseguindo, o reitor relatou que diante das avaliações que

32

estão sendo realizadas, prezando-se sempre pela segurança da comunidade, não haverá

33

condições de retorno das atividades presenciais no ano de 2020. Nesse sentido, realizou um

34

breve resumo da situação atual do ensino superior público no Brasil, retratando os

Mateus Souza

Silva

e

Fernando

Cesar Silva

Santos Sobrinho,

35

problemas estruturais das universidades e também os problemas sociais enfrentados em

36

virtude da pandemia do Coronavírus. Continuando, João Salles informou que a UFBA vem

37

trabalhando, em conjunto com as demais instituições de ensino superior da Bahia, no

38

sentido de oferecer conteúdos digitais aos seus estudantes. Além disso, alguns espaços

39

físicos das instituições seriam disponibilizados, seguindo as devidas medidas de segurança,

40

para facilitar o acesso dos estudantes aos referidos conteúdos. A medida seria

41

implementada com o objetivo de evitar que aqueles estudantes que não residem na cidade

42

sede da instituição em que estuda precisassem se deslocar para a referida cidade. O

43

professor João salientou ainda que entende que o momento é impar e que o corpo docente

44

da universidade, devido a sua natureza, não estava preparado para a modalidade de ensino

45

remoto, mas frisou que atividades de capacitação seriam disponibilizadas à comunidade, no

46

sentido de se ofertar o melhor conteúdo possível aos estudantes. Objetivando dar início ao

47

oferecimento dos conteúdos digitais, está sendo elaborada pela UFBA uma proposta, que

48

será apresentada muito em breve, de implantação de um semestre suplementar, que se

49

diferencia dos semestres 2020.1 e 2020.2, sendo esses dois últimos retomados futuramente.

50

O semestre suplementar seria um semestre emergencial, no ano civil de 2020, que

51

contemplaria ensino, pesquisa e extensão. Ele teria regras próprias, seria facultativo aos

52

estudantes, e o seu calendário acadêmico seria definido pelo CONSEPE, durante o qual as

53

atividades acadêmicas e administrativas seriam desenvolvidas, exclusivamente, em

54

modalidade não presencial. Fazendo uso da palavra, a professora Flora apresentou alguns

55

questionamentos. Primeiramente, a professora indagou sobre como se daria a organização

56

do trabalho dos professores. Na sequência, fez um questionamento sobre a oferta de

57

disciplinas teórico-práticas e perguntou se seria possível se ofertar a parte teórica no

58

semestre suplementar e, no retorno do semestre 2020.1, ofertar a parte prática. Por fim,

59

questionou se já haveria previsão para início dos cursos de capacitação e para início do

60

semestre suplementar. Em resposta, o Reitor informou que em caso de decisão do

61

CONSUNI favorável à implementação do semestre em discussão, os cursos de capacitação

62

seriam iniciados nas próximas semanas, e uma possível data para o início do semestre seria

63

a partir do dia trinta e um de agosto de 2020, com extensão até o final do ano. Sobre os

64

demais questionamentos da professora Flora, o professor João informou que essas seriam

65

decisões a serem definidas pelos próprios departamentos, respeitando as normas que

66

seriam estabelecidas pelos órgãos competentes e as peculiaridades de cada curso. Com a

67

palavra, André Leal frisou que seria importante ressaltar que, embora a pauta da reunião

68

seja um possível retorno às atividades, os servidores técnico-administrativos, em

69

atendimento às próprias orientações da universidade já vêm, em sua grande maioria,

70

executando suas atribuições, de maneira remota, desde a suspensão das atividades

71

presenciais. Continuando, André indagou sobre como se daria a execução das atividades

72

administrativas em caso de implantação do semestre em questão. Ressaltou, ainda, que

73

embora houvesse a necessidade de algumas adaptações, o trabalho remoto administrativo

74

vem sendo desempenhado com sucesso pelos servidores. Portanto, por questões de

75

segurança, para ele seria importante a sua manutanção, nesse momento. Finalizando sua

76

participação, André questionou o Reitor sobre qual seria o impacto da suspensão das

77

atividades presenciais nas finanças da universidade e se uma possível economia de

78

recursos financeiros nesse período poderia ser revertida em medidas que dessem suporte à

79

comunidade universitária naquilo que venha a ser necessário. Em resposta, o professor

80

João

81

consequentemente da diminuição na utilização de energia elétrica, a Universidade vem

82

encontrando dificuldades para liquidar o passivo que existe com a Coelba. Ainda segundo

83

ele, com a implantação do auxílio alimentação que está sendo ofertado aos estudantes,

84

houve um aumento dos gastos da UFBA nessa área se comparado com as despesas que a

85

universidade tinha com o restaurante universitário. O reitor afirmou ainda que a universidade

86

pretende, nesse período de pandemia, manter o trabalho administrativo remotamente,

87

aperfeiçoando o processo, mas ressaltou que existe a possibilidade de que se necessite,

88

eventualmente, de algum apoio presencial dos técnicos administrativos, fazendo uso de

89

todas as medidas de segurança necessárias. Na sequência, a professora Maria Cristina

90

questionou o Reitor se os alunos que estivessem em final de curso seriam obrigados a

91

realizar a defesa dos seus trabalhos de conclusão de curso. O Reitor afirmou que a defesa

92

seria facultativa aos estudantes e, aqueles que optassem por não realizá-la nesse momento,

93

não seriam prejudicados, fazendo-a em momento futuro. Como forma de colaboração com

94

as discussões, o Diretor relatou que o que será proposto com a criação do semestre

95

suplementar é que se apresente ao CONSUNI a proposta de que os estudantes possam

96

cursar componentes curriculares à distância e que esses componentes possam ser

97

aproveitados,

98

Complementando, informou que os demais órgãos da universidade deliberariam acerca dos

99

assuntos específicos relativos ao andamento do referido semestre suplementar. Por fim, o

100

professor Ricardo frisou que entende como necessário que em caso de aprovação, pelo

101

CONSUNI, da implementação do semestre em discussão, os diversos setores dentro da

102

universidade sejam ouvidos, para que se construa o melhor programa possível.Como

103

ninguém mais quis fazer uso da palavra, o presidente, professor Ricardo Carneiro de

104

Miranda Filho, deu por encerrada a reunião e eu, Wilian da Silva Santos de Cerqueira,

105

Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e achada

106

conforme pelos demais membros da Congregação, será assinada pelos presentes.
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