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Centro de Formação em Ciências Humanas e Sociais (CFCHS) 

IDENTIFICAÇÃO 
 O Decanato do Centro de Formação em Ciências Humanas e Sociais (CFCHS) 

é formado pela seguinte equipe: 

  

1.1. Decana – Profª Drª Christianne Benatti Rochebois 

1.2. Vice-Decano – Prof. Dr. Roberto Muhájir Rahnemay Rabbani (até o mês de abril 2019) 

       Vice-Decano - Prof. Dr. Luiz Antonio Araújo (a partir de maio 2019) 

  

Atualmente o CFCHS conta com a participação de uma servidora Técnico-

administrativa da Secretaria Executiva, Sra. Joelma Boto, para colaborar com as atividades do 

CFCHS. Contudo, inexistem servidores designados exclusivamente para o Centro de 

Formação. 

  

  APRESENTAÇÃO 

 O presente Relatório de Gestão tem por objetivo publicar as ações desenvolvidas pelo 

CFCHS no exercício de janeiro/2019 a dezembro/2019, abrangendo as áreas acadêmicas e 

administrativas, visando atender à publicidade dos atos administrativos e à transparência da 

gestão pública. O documento foi elaborado pela equipe do CFCHS e destaca as principais 

atividades desenvolvidas no exercício de 2019 pelo CFCHS, ressaltando os aspectos 

favoráveis e as dificuldades a serem superadas ao longo deste processo. 

  

VISÃO GERAL 

O Centro de Formação em Ciências Humanas e Sociais (CFCHS) da UFSB é sediado 

no Campus Sosígenes Costa, em Porto Seguro/BA e oferece os seguintes cursos: 

Segundo ciclo: 

●   Antropologia 

●   Direito (em processo de autorização pelo MEC) 

●    História 

        Terceiro ciclo: 

●    Programa de Pós-graduação em Estado e Sociedade – PPGES (Mestrado e 

Doutorado). 

Os estudantes da UFSB que concluírem um Bacharelado Interdisciplinar (BI) ou uma 

Licenciatura Interdisciplinar (LI) no Primeiro ciclo de formação, somados aos Componentes 

Curriculares das áreas de concentração dos cursos citados, estão aptos a pleitear uma vaga de 

Segundo ciclo ou de Terceiro ciclo no CFCHS. A entrada ocorre por meio de edital de seleção 

interno para o Segundo ciclo e edital geral para o Terceiro ciclo.  



Estrutura 

Os Centros de Formação profissionais, ou CFs, são, dentro da estrutura organizacional 

da UFSB, unidades acadêmicas responsáveis pela formação profissional dos estudantes 

egressos dos cursos de Primeiro ciclo (Bacharelados Interdisciplinares - BIs e Licenciaturas 

Interdisciplinares - LIs), assim como pelo aprofundamento dos estudos nos cursos de Pós-

graduação. 

O Centro de Formação em Ciências Huma                                          

no âmbito da UFSB. Segundo o Art. 2o                                                     

                                               : 

1)Congregação. 

2)Decanato. 

3)Colegiados de Cursos. 

        As demandas de                                                                       

                                                                                           

órgão executivo da gestão acadêmica da Unidade Universitária. 

 

NÚMERO DE ALUNOS DO CFCHS 

 

Número de Docentes: 63 (total de docentes nos três campi da UFSB) 

Número de Técnicos-administrativos: 0 

Número de Discentes de Segundo Ciclo: 100, sendo ingressantes em 2019:  30 

inscritos no curso de Direito,  9 em Antropologia e  2 em História. 

Número de Discentes de Terceiro Ciclo: 74, sendo 38 inscritos no Mestrado e 36 no 

Doutorado (com o total de 13 com suas dissertações defendidas). 

 

ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

 

Em 2019 os investimentos em referências bibliográficas que contemplam os cursos 

de Primeiro e Segundo Ciclos ficaram distribuídos da seguinte forma:  

 

NÚMEROS TOTAIS: 

Títulos: 9960 

Exemplares: 16583 

 

NOTEBOOKS: 

Fixos na biblioteca (Espaço Conectividade): 10 

Empréstimo diário (Devolução até as 21h do mesmo dia): 10 

Empréstimo domiciliar (por 7 dias): 48 

 

 

 



BIBLIOTECA DIGITAL: 

Mais de 7 mil títulos de direito, saúde, engenharia, administração, educação, entre outras 

áreas. (acesso já disponível via pergamum) 

 

Além disso, em 2019, os cursos do CFCHS, através de seus colegiados e decanato, 

fizeram a demanda de vários outros títulos, tanto das bibliografias básicas quanto 

complementares, ainda não contemplados no acervo de nossas bibliotecas. 

 

LABORATÓRIOS 

 

Os cursos do CFCHS não contam com nenhum Laboratório para seus cursos de 

graduação e pós-graduação. 

No decorrer do segundo semestre de 2018 o Centro conseguiu, junto à Comissão 

Gestora do Campus, o direito de ocupar seus primeiros espaços no Campus, situação que se 

manteve em 2019, a saber: 

 A Oca grande 

 Uma das torres  do Pavilhão de eventos 

Constituímos então, em estado de urgência, o Núcleo de Práticas Jurídicas no espaço da 

Torre, sem equipamentos específicos e necessários. Foi feita a pintura do local e a instalação 

de poucos móveis disponíveis no depósito do campus. O espaço, onde docentes e estudantes 

interagem nas áreas de ensino-pesquisa-extensão, funciona aquém das necessidades, visto a 

precariedade das instalações. 

A Oca grande foi designada, pela Congregação do Centro, como local de aulas práticas 

dos cursos e de eventos de pequeno e médio porte.  

 

EXECUÇÃO DE RECURSOS 

 

O Centro de Formação em Ciências Humanas e Sociais recebeu orçamento de R$ 

14.000,00 reais distribuídos ao longo de 2019 (apesar do contingenciamento de recursos pelo 

MEC), dos quais foram executados R$ 7.169,59 reais  com gastos de diárias, conforme tabela 

abaixo. 

Observamos que os gastos abaixo referem-se somente a verba  gerida pelo Decanato. 

Não recebemos do setor de Diárias e passagens as verbas referentes a Pós-graduação (PPGES) 

que são oriundas de outras fontes (CAPES) e geridas pela Coordenação do Programa. 

 

UFSB 

Relatório de Execução Detalhado 

2019 – CFCHS 

Data Base: 01-01-2019 – 31-12-

2019 

   



SOLICITAÇÃO  NOME DO PROPOSTO CATEGORIA VALOR PAGO 

000068/19 Spensy Kmitta Pimentel 33901414 - DIARIAS 

NO PAIS 

               468,54 

000080/19 Christianne Benatti Rochebois 33901414 - DIARIAS 

NO PAIS 

              920,84 

00091/19 Sandra Adriana Neves Nunes 33901414 

Diárias no país 

             475,04          

000127/19 Valéria Giannella 33901414 - DIARIAS 

NO PAIS 

             817,24 

000173/19 Gabriel Nascimento dos 

Santos 

33901414 - DIARIAS 

NO PAIS 

             743,06   

000249/19 Herbert Toledo Martins 33901414 - DIARIAS 

NO PAIS 

             734,64        

  

000280/19 Spensy Kmitta Pimentel 33901414 - DIARIAS 

NO PAIS 

              722,24       

000332/19 Milena Claudia Magalhães 

Santos Guidio 

33901414 - DIARIAS 

NO PAIS 

             1.090,37  

000448/19 Ivana Maria Gamerman 33901414 - DIARIAS 

NO PAIS 

                400,86    

000474/19 Gabriela Rodella de Oliveira 33901414 - DIARIAS 

NO PAIS 

                     0,0  

000475/19 Luciana Beatriz Ávila 33901414 - DIARIAS 

NO PAIS 

                     0,0  

000486/19 Daniela Rocha Teixeira  33901414 - DIARIAS 

NO PAIS 

       796,76               

  

TOTAL 7.169,59 

 

 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2019 

Quais os desafios remanescentes e próximos passos da Unidade? 

  



·         Divulgar os cursos do CFCHS na comunidade interna Ufsbiana e na comunidade 

externa através de visitas às escolas de Ensino Médio pela Decana, Vice-decano e 

coordenadores de curso. 

·         Buscar a ampliação de espaço para os cursos de Segundo e Terceiro Ciclos visando 

a infraestrutura necessária para o aumento do número de estudantes e professores. 

·         Buscar o aumento do acervo bibliográfico. 

·         Promover a ampliação do número de projetos de pesquisa e extensão nas áreas 

Humanas e Sociais. 

  

  

Incluir os desafios e incertezas que enfrentará ao perseguir o seu planejamento estratégico 

(perspectiva) 

  

·         Buscar junto a Reitoria a consolidação do Projeto Instituto Motirõ - Línguas, 

Literaturas e Culturas, com atendimento de várias especificidades da área de 

Linguagens (entre elas o ensino de língua estrangeira) às comunidades interna e 

externa da região. 

·         Evoluir na fase de planejamento do Prédio do CFCHS, atualmente ainda em 

elaboração de projeto na Dinfra. 

·         Concretizar convênios para o curso de Direito, visando criar campo de estágio e 

atuação para nossos estudantes. 

·         Avançar na proposta de criação do curso de Gestão Pública e Social, visando  a 

elaboração do PPC e sua aprovação no Consuni até novembro de 2019. 

  

  

 

 

 

 


