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

ATA Nº 010 – Reunião Ordinária da
Congregação do CFCHS, da Universidade
Federal do Sul da Bahia (UFSB), Campus
Sosígenes Costa, realizada em 09 de novembro
de 2021.

Reunião realizada no dia 09 de novembro de 2021, às 9h, metapresencialmente em sala virtual com

acesso pelo link https://meet.google.com/kud-zmhv-pqy?authuser=1 São participantes: Prof.

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

do CFCHS); Profª Valéria Giannella (Coordenadora do Curso Gestão Pública e Social); Prof. Rafael

Patino (Coordenador do Curso Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades); Prof. Prof. Pedro

Fonseca Leal (Coordenador do Curso de Antropologia); Prof.ª Ivana Maria Gamerman

(Coordenadora do Curso de História); Prof.ª Stella Narita, Prof. Cristiano Longo; Prof. Luciana

Beatriz Bastos Ávila;

INFORMES

1. Pedro Leal informou o encerramento do seu mandato na Coordenação do Curso de Antropologia.

2. Valéria Giannella informou o resultado do edital para pagamento de bolsista e comunicou o início

dos trabalhos com as professoras Patrícia Del Nero, Carolina Bessa e o estudante selecionado Vitor

Nascimento. 3. Ivana Gamerman informou que o mandato da Coordenação do Curso de História

será atualizado em breve, assumirá Francisco Nunes como coordenador, e na vice coordenação

Janaína Lozada. 4. Luiz Antônio informou a possibilidade de não utilização do sistema SISU para

entrada em 2023, ressaltou a manutenção do Enem e das notas de ensino médio como critérios.

5.Victor Boson informou sobre o retorno presencial previsto para ocorrer de forma gradual e

apontou as incertezas causadas à saúde pela pandemia, mas também os reflexos econômicos e

levantou a possível evasão discente. 6. Luiz Antônio informou a previsão de votação para o texto da

nova resolução do Código de Ética Estudantil (Pauta da Reunião do Consuni de 10.11.2021).
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ATAS

Ata Nº 09 de 19/10/2021: A Profª Stella Narita solicitou a inserção da fala “Esclareceu que há

discentes no projeto de Extensão” na pauta referente aos minicursos. Os membros concordaram e a

ata foi aprovada.

PAUTA

Pauta 01. Atividades de Extensão aprovadas Ad Referendum (Proponente: Decanato): Luiz

Antônio informou o recebimento dos projetos Rede IsF na UFSB, Ensino de idiomas para fins

acadêmicos ou específicos, Formação de professores de línguas estrangeiras - Extensão IsF (Prof.

Sergio Cerqueda) e Minicurso "Afetividade, Aprendizagem e Desenvolvimento Escolar em Tempos

de Pandemia" (Prof Cristiano Longo). Luciana Ávila apresentou a síntese dos Projetos da rede ISF

que são vinculados às Unidades e Cristiano Longo apresentou o minicurso e comentou. Item

aprovado. Pauta 2. Demanda de equipamentos (Proponente: Decanato): Victor Boson informou

que na reunião com a comissão gestora, foi solicitado que cada Unidade informe a necessidade de

uso de impressora com o estabelecimento de um limite mensal para impressão. Sugeriu uma cota

por docente e Valéria Giannella sugeriu ampliar o acesso além dos docentes aos discentes da

pós-graduação. Luiz Antônio concordou com Valéria Giannella que o meio escrito às vezes é o mais

indicado e Pedro Leal sugeriu um regramento. Luiz Antônio concordou e pontuou a importância da

equidade entre as unidades acadêmicas considerando o número de cursos/docentes. Propôs aos

membros demandar 02 impressoras, sendo uma para Laboratório de Humanidades e uma para Sala

de Humanidades. Item Aprovado. Pauta 3. Comissão de vagas (Proponente: Decanato): Victor

Boson informou sobre o andamento. Os presentes comentaram e a comissão ficou com a seguinte

configuração: Rodrigo Barreto (História), Valéria Giannella (GPS), Spensy Pimentel (BIH), Pablo

Antunha Barbosa (Antropologia), Danilo Meira (Direito) e Luiz Antônio, representando o

Decanato. Item aprovado. Pauta 4. GT para elaboração do Regimento do CFCHS (Proponente:
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Decanato): Luiz Antonio defendeu a representação por categorias e propôs definir a composição

ideal para o GT. Pedro Leal sugeriu 07 (01 discente, 01 TAE e 01 de cada colegiado). Valéria

Giannella concordou, porém ressaltou a dificuldade de encontrar essa quantidade. Pedro Leal fez

uma revisão e sugeriu um representante dos docentes, um do docente e um de cada categoria

totalizando 04. Luiz Antônio se dispõe para representar o decanato sugeriu que a representação

docente pode ser alguém com formação em Direito e acrescentar um discente e um TAE para o GT.

Luciana Ávila se dispôs a participar. Victor Boson concordou. Luiz Antonio sugeriu incluir o

docente Fabio Bozza ou David Fonseca, mas não houve definição e o item será revisto na próxima

reunião a ser realizada no mês de dezembro. Pauta 5. Laboratórios do CFCHS (Proponente:

Decanato): Luiz Antonio apresentou o memorando referente ao (re) cadastro dos laboratórios de

acordo 03 tipos Institucionais, Centrais e Satélites. Valéria Giannella comentou a vinculação aos

espaços. Victor Boson comentou a importância da maior clareza no formato de cadastramento.

Rafael Patino lembrou que os itens solicitados no ano de 2020 para os laboratórios não foram

entregues. Luciana Ávila falou sobre a adaptação do Laboratório Interdisciplinar em Humanidades

para Laboratório Multidisciplinar das Licenciaturas. Victor Boson considerou algumas informações

incompletas, no comunicado recebido via memorando, esclareceu que o laboratório situado na Oca

será a central de pesquisa sendo necessário decifrar/descrever as configurações dos demais

laboratórios. Luiz Antônio esclareceu que um espaço poderia abrigar vários laboratórios satélites.

Valéria Giannella pediu a especificação de todos os grupos de pesquisa abrigados neste/s

laboratório/s. Luiz Antonio propôs elucidar a proposta sobre os laboratórios na próxima reunião.

Encaminhamento aprovado. Pauta 6. O que ocorrer. (Incluída) Movimentação Docente Profª

Carolina Bessa (Proponente Decanato): Luiz Antônio informou o recebimento de um pedido de

Remoção da Profª Carolina Bessa que demonstrou interesse em acompanhar cônjuge aprovado em

concurso no Estado de São Paulo. Luiz Antônio propôs à Congregação exigir, para qualquer
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movimentação da docente, a condição da instituição de destino um código em contrapartida. Os

presentes comentaram. Valéria Giannella comentou a perda para os cursos e projetos em andamento

e sugeriu que, se houver uma permuta, esta Congregação deve fazer uma avaliação curricular

prévia. Pedro Leal comentou as regras, sugeriu pedir garantias de que o código será destinado para

o CFCHS e atentou que o acompanhamento de cônjuge, e/ou acompanhamento familiar, não são

aplicáveis neste caso. Luiz Antônio levantou a possibilidade de que o/a docente entre com processo

administrativo. Luiz Antônio propôs aprovar o processo não em termos de remoção legal para

acompanhamento de cônjuge, mas eventual redistribuição desde que haja contrapartida de um

código de vaga para a unidade. Pedro Leal considerou que a avaliação do pedido deve estar

fundamentada e conter as informações necessárias de forma detalhada. Luiz Antônio propôs pedir à

Profª Carolina a reapresentação do pedido com as condicionantes (destino, contrapartida, dados de

docente em caso de permuta) para que eventual permuta seja aprovada. Os membros concordaram.

Luciana Ávila comentou sobre o fluxo de redistribuição. Stella Narita comentou a possibilidade de

ocorrer redistribuição à revelia e falou sobre colocar condições gerais válidas para todos os

docentes. Luiz Antônio orientou que, para eventual movimentação, a docente apresente a

documentação explicitando a contrapartida de código de vaga da instituição pretendida como

destino. Aprovado, portanto, nos seguintes termos: a movimentação pretendida fica condicionada à

apresentação, pela docente, de contrapartida (por parte da instituição de destino pretendida) de

código de vaga a esta unidade (CFCHS). Pauta 7. O que ocorrer (Incluída): Adesão ao SISu até

12 de novembro de 2021 Sisu (Valéria Giannella). Valéria Giannella informou o recebimento de

solicitação de definição de critérios de entrada para acesso ao curso de Gestão Pública e Social pelo

Sisu. Argumentou que não tem tempo hábil para consultar o colegiado e perguntou aos presentes

sobre a definição ad referendum. Luiz Antônio sugeriu manter a nota mínima que cada curso

decidiu. Pontuou que essa consulta deveria ter sido ampla para os cursos. Pedro Leal falou que o
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colegiado da Antropologia acatou sugestão de discente para usar notas do sistema - já que há vagas.

Encaminhamento: Reunir com decanato para definir critérios e rever escolhas dos demais cursos

para respaldar a decisão. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, Luiz Antônio Silva Araújo

encerrou a reunião, da qual eu, Joelma Boto, lavrei a presente Ata, que vai assinada e aprovada

pelos membros em  14 /12 / 2021   .

Assinaturas:

Nome completo: Assinatura:

Ivana Maria Gamerman acesso metapresencial

Luiz Antônio Silva Araújo acesso metapresencial

Rafael Andres Patiño Orozco acesso metapresencial

Pedro Fonseca Leal acesso metapresencial

Victor Hugo Criscuolo Boson acesso metapresencial

Valéria Giannella acesso metapresencial
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SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 09/11/2021

ATA Nº 1516/2021 - CFCHS (11.01.06.02) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 01/03/2022 18:11 ) 
LUIZ ANTONIO SILVA ARAUJO 

DIRETOR DE CENTRO

1552711

(Assinado digitalmente em 03/03/2022 17:03 ) 
RAFAEL ANDRES PATINO OROZCO 

COORDENADOR DE CURSO

1220616

(Assinado digitalmente em 02/03/2022 17:06 ) 
VALERIA GIANNELLA 

COORDENADOR DE CURSO

1738832

(Assinado digitalmente em 04/03/2022 18:35 ) 
IVANA MARIA GAMERMAN 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1355184

(Assinado digitalmente em 02/03/2022 08:43 ) 
PEDRO FONSECA LEAL 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1835001

(Assinado digitalmente em 02/03/2022 02:25 ) 
VICTOR HUGO CRISCUOLO BOSON 

DIRETOR

3090926
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