
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CAMPUS SOSÍGENES COSTA
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

ATA Nº 002 – Reunião Ordinária da Congregação do
CFCHS, da Universidade Federal do Sul da Bahia
(UFSB), Campus Sosígenes Costa, realizada em 09 de
março de 2021.

Reunião realizada no dia 09 de março de 2021, às 9h, metapresencialmente na sala virtual

https://meet.google.com/wsp-qmic-scv?hs=122&authuser=2. São participantes: Prof. Luiz Antônio

Silva Araújo (Decano do CFCHS); Prof. Victor Hugo Criscuolo Boson (Vice Decano do CFCHS e

Vice Coordenador do Curso de Direito); Prof. Danilo Christiano Antunes Meira (Vice Coordenador

do Curso BI Humanidades); Prof. Pedro Fonseca Leal (Coordenador do Curso de Antropologia);

Prof.ª Ivana Maria Gamerman (Coordenadora do Curso de História); Prof.ª Valéria Giannella

(Coordenadora pro tempore do Curso Gestão Pública e Social - GPS).

INFORMES:

Luiz Antônio informou sobre a nomeação da coordenação de História, comunicou sobre o processo

de avaliação do curso de História e BIH. Valéria Giannella comentou dificuldades no processo de

inclusão de Vagas Sisu para o Curso Gestão Pública e Social e solicitou inclusão de pauta para

encaminhamento. Os presentes concordaram. Danilo Meira notou que a quantidade de exemplares

de livros não é suficiente para a aprovação dos cursos. Luiz Antônio agradeceu o lembrete e Valéria

Giannella falou sobre necessidade de uma biblioteca digital.

ATAS: A ata Nº 01/2021 foi apreciada e aprovada.
PAUTA:

01. Ad referendum: aprovação do novo PPC do curso de Direito (proponente: Curso de

Direito). Victor Boson informou aprovação do documento em colegiado de curso, CFCHS e

Progeac e comunicou a necessidades de alguns ajustes até a apresentação do projeto definitivo.

Dispôs-se para maiores esclarecimentos. Pedro Leal falou que o Curso de Antropologia já deveria

ter recebido a visita MEC, mas não abriu o formulário e perguntou se há cronograma. Luiz Antônio

Página 1 de 5
Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB
Campus Sosígenes Costa – Centro de Formação em Ciências Humanas e Sociais
BR 367, Km 10 - Rod. Porto Seguro-Eunápolis, Porto Seguro, BA - 45.810-000



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CAMPUS SOSÍGENES COSTA
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

destacou e agradeceu o trabalho do NDE. Comunicou que solicitará à Coordenação de Campus um

espaço para a comissão e explanou que não compreendeu ainda o cronograma. Danilo Meira falou

que a instituição deveria ter solicitado e como não solicitou o procedimento de renovação o Mec faz

de ofício, o que pressupõe sanções. Lembrou que na fase da inscrição, foi recebido uma informação

divergente de que não haveria que solicitar e finalizou pedindo para que os coordenadores tenham

atenção com os processos. Luiz Antônio apoiou. Valéria Giannella considerou a preocupação com

as consequências da falta de comunicação e transparência dos procedimentos. Victor Boson também

abordou a ausência de um setor de acompanhamento com calendário, diretrizes no âmbito da

aprovação e reconhecimento de cursos. Sugeriu a criação desta demanda no CFCHS. Pedro Leal

argumentou que a responsabilidade de informações é da procuradoria e Valeria Giannella

recomendou evitar interferência. Luiz Antônio sugeriu uma reunião para discutir sobre os processos

(História e Antropologia). Ficou acordado que Luiz Antônio solicitará organização para recepção

dos avaliadores e estabelecimento de calendário. Na sequência, os membros votaram e aprovaram o

PPC.

02. Constituição da Comissão do Plano de Desenvolvimento da Unidade (proponente:

Decanato). Luiz Antônio informou que na reunião com a Propa houve solicitação de

encaminhamento de plano de desenvolvimento das unidades acadêmicas (PDU) com duração de

dois anos sendo mais detalhado que o PDI que tem a duração de quatro anos. Ressaltou a associação

de PDU com o PDI. Destacou a importância de prever a realização de ações efetivas para alavancar

os cursos de graduação, especialmente de segundo ciclo. Como primeiro passo, propõe a criação da

comissão que elaborará a proposta para discussão com a comunidade acadêmica. Os membros

discutiram sobre a comissão e a necessidade de planejamento de médio e de longo prazo. Luiz

Antônio comentou e sugeriu encaminhamento que fortaleça as graduações (a exemplo divulgações).

Pedro Leal citou que o nome CFCHS não aparece com destaque no PDI, considerou a linguagem

Página 2 de 5
Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB
Campus Sosígenes Costa – Centro de Formação em Ciências Humanas e Sociais
BR 367, Km 10 - Rod. Porto Seguro-Eunápolis, Porto Seguro, BA - 45.810-000



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CAMPUS SOSÍGENES COSTA
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

exclusivamente empresarial e por isso justificou receio em participar. Danilo Meira informou

indisponibilidade. Valeria Giannella levantou a carga de trabalho. Victor Boson sugeriu ao Centro

de Formação verificar um interessado que possa ser indicado/aceito por e-mail mesmo. Os presentes

concordaram e aprovaram o encaminhamento. Ao final, Pedro Leal se dispôs. Item aprovado.

03. Constituição do GT da Revista do CFCHS. Luiz Antônio apresentou as indicações: Janaína

Losada, Francismary Alves, Danilo Meira, Victor Boson, Valeria Giannella, Pedro Leal e Ivana

Gamerman. Pedro Leal perguntou sobre representante da Pós Graduação, Luiz Antônio lembrou

que Janaína Losada também pertence ao PPGES, informou que haverá reunião com a coordenação

do PPGES e que na oportunidade confirmará um nome responsável com o coordenador Álamo

Pimentel para emissão da Portaria do GT da revista. Item aprovado.

04. Acesso dos Colegiados para inserção de conteúdos no Portal Virtual do CFCHS

(Proponente: CFCHS): Luiz Antônio informou que tem uma senha para inserir conteúdos no

portal e pediu indicação de representante de cada colegiado para ser portariado e inserir conteúdo de

cada curso e se dispôs a ensinar. Os presentes concordaram. Danilo Meira sugeriu atualização do

portal mais acessível. Item aprovado.

05. O que ocorrer: Vagas Sisu Curso Gestão Pública e Social: Valeria Giannella relatou uma

dificuldade com o curso de Gestão Pública e Social-GPS. Informou que a DPA pediu para evitar

interferências. Ao analisar o edital Sisu verificou que não constava vagas para o curso Gestão

Pública e Social, ao solicitar informações à DPA recebeu a resposta que o curso não poderá ofertar

vagas este ano na seleção Sisu. Relatou sua indignação ao falar com o procurador institucional

substituto que reconheceu a falha da comunicação e informou que o curso de Gestão Pública e

Social deve seguir diretrizes e denominações. Esclareceu que há dois passos para entrar no Sisu:
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uma vez autorizado, entra no E-Mec para cadastrar a denominação de curso e se não existir essa

denominação, a instituição pode/deve solicitar (exceto Direito e Psicologia - que são especificas),

após respostas do Mec, os códigos referentes a administração pública. Contudo, não alcançou neste

ponto ainda e a resposta do Mec não chegou. Com a perda do prazo para cadastro Sisu, foi

solicitada a reabertura do prazo, mas a resposta do Mec não retornou. Valéria Giannella solicitou

oficio diretamente emitido pela reitoria para reabertura de prazo e pediu a colaboração dos presentes

para apresentar possibilidades de saída. Pedro Leal fez considerações sobre nomenclatura e

classificação de cursos. Nesse sentido, a aprovação do curso não significaria abertura de vagas,

entretanto já havia acordo com decanos e líderes dos GTs de que haveria abertura de vagas antes

mesmo da aprovação do PPC no Consuni. O que Pedro Leal considerou um equívoco. Luiz Antônio

esclareceu que não é questão de autorizado ou não, mas que a questão é que o Sisu deve ter um

curso com a nomenclatura. Os membros debateram. Luiz Antônio propôs envio de carta em nome

do colegiado Gestão Pública e da Congregação. Luiz Antônio falou que não é obrigatório utilizar o

Sisu e, portanto, a Coordenação GPS pode abrir as vagas ociosas. Assim os presentes concordaram

com o envio da carta. Aprovado. Com possibilidade de mais colaboradores.

Nada mais havendo a tratar, Luiz Antônio Silva Araújo encerrou a reunião, da qual eu, Joelma

Boto, lavrei a presente Ata, que vai aprovada pelos membros. Aprovada em: 19/10/2021.

Assinaturas:

Nome completo: Assinatura:

Danilo Christiano Antunes Meira acesso metapresencial

Ivana Maria Gamerman acesso metapresencial

Luiz Antônio Silva Araújo acesso metapresencial

Pedro Fonseca Leal Acesso metapresencial

Valéria Giannella acesso metapresencial
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Victor Hugo Criscuolo Boson acesso metapresencial
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SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 09/03/2021

ATA Nº 1093/2021 - CFCHS (11.01.06.02) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 28/10/2021 09:12 ) 
LUIZ ANTONIO SILVA ARAUJO 

DIRETOR DE CENTRO

1552711

(Assinado digitalmente em 08/11/2021 11:17 ) 
VALERIA GIANNELLA 

COORDENADOR DE CURSO

1738832

(Assinado digitalmente em 29/10/2021 16:46 ) 
IVANA MARIA GAMERMAN 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1355184

(Assinado digitalmente em 28/10/2021 13:38 ) 
PEDRO FONSECA LEAL 

COORDENADOR

1835001

(Assinado digitalmente em 23/11/2021 12:26 ) 
DANILO CHRISTIANO ANTUNES MEIRA 

COORDENADOR DE CURSO

3089873

(Assinado digitalmente em 28/10/2021 20:29 ) 
VICTOR HUGO CRISCUOLO BOSON 

DIRETOR

3090926
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, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 1093 2021 ATA 28/10/2021 a1c3d84d0e
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