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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 (até 08 de novembro de 

2020) 

1.2. Vice-Decano Pró Tempore – Prof. Dr. Luiz Antônio Silva Araujo (a partir de 

09 de novembro de 2020, Decano Pró Tempore 

1.3. Substituto Eventual para o exercício de 2020 – Prof. Dr. Pedro Fonseca Leal 

(membro da Congregação) 

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/2020 a dezembro/2020, 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 2020 pelo CFCHS, 

ressaltando os aspectos favoráveis e as dificuldades a serem superadas ao longo deste 

processo. 

Previamente é importante destacar os impactos da pandemia de Covid-19 e da 

conjuntura econômica do Brasil. O ano de 2020 foi marcado pela paralização de muitas 

atividades das IES e não poderia ser diferente em relação ao CFCHS. As atividades 

acadêmicas foram paralisadas em sua maior parte em março/2020 e retomadas em 

agosto/2020 e, neste caso, de forma remota. Atividades de docência, pesquisa e extensão 

foram retomadas ou mantidas seguindo as recomendações sanitárias da instituição. 
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Em relação à contratação de servidores, docentes e técnicos-administrativos, as 

demandas não foram providas. O mesmo pode ser dito das demandas por salas, 

laboratórios e equipamentos. As alterações que ocorreram em 2020 foram decorrentes de 

remanejamentos e/ou reformas. Estas, com a construção de novas salas no pavilhão de 

eventos, visaram atender aos cursos sediados no campus. Quanto aos laboratórios e 

equipamentos as demandas não foram atendidas. 

 

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: 

Primeiro ciclo: 

• Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades 

Segundo ciclo: 

• Bacharelado em Antropologia 

• Bacharelado em Gestão Pública e Social (aprovado em 2020, mas, com a 

pandemia, a primeira turma terá início em fevereiro de 2021) 

• Bacharelado em Direito (em processo de autorização pelo MEC) 

• Licenciatura em 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. 
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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 Pósgraduação. 

O Centro de Formação em Ciências Humanas e Sociais é uma Unidade 

Universitária no âmbito da UFSB. Segundo o Art. 2° da Resolução 17/2016, a gestão 

acadêmica Universitária é exercida pelos seguintes órgãos: 

1) Congregação. 

2) Decanato. 

3) Colegiados de Cursos. 

As demandas de apoio administrativo e a gestão acadêmica desses órgãos são 

atendidas pelas secretarias acadêmicas e executivas das Unidades Universitárias. O 

Decanato é o órgão executivo da gestão acadêmica da Unidade Universitária 

Até 2019, o CFCHS abrigava apenas cursos de Segundo e Terceiro Ciclos. A partir 

de 2020 o Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades foi transferido para esta Unidade 

Acadêmica vindo do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC). Isto aumentou, 

de forma significativa, as atividades do decanato. 

 

NÚMERO DE DOCENTES 

Número de Docentes lotados no CFCHS: 26. 

Até 2019 eram 06 docentes apenas. Este aumento, de um lado, resultou no aumento 

das tarefas do decanato e, de outro, ampliou as possibilidades visando atender as demandas 

dos cursos do CF. 

 

NÚMERO DE ALUNOS DO CFCHS 

Número de Discentes do Primeiro Ciclo: 255, sendo ingressantes em 2020: 138 
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Número de Discentes de Segundo Ciclo: 127, sendo ingressantes em 2020: 17 

inscritos no curso de História, 17 em Antropologia, 4 em Gestão Pública e Social e não 

houve inscrição em Direito. 

Número de Discentes de Terceiro Ciclo: 85 

PPGES: 85 

Total de discentes: 467 

NÚMERO DE Técnicos-Administrativos DO CFCHS 

Número de Técnicos-administrativos: 0 

 

ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

 

A biblioteca do CSC possue em seu acervo: 

• 2.167 Títulos (8.580 exemplares) comprados pela UFSB 

• 5.112 Títulos (5.913 exemplares) doados á Biblioteca do CSC 

• Acervo Prof Albergaria com 3.268 Títulos e consulta restrita 

• Total de 10.542 Títulos (17.761 exemplares) 

Biblioteca Digital: 

• 12.000 títulos 

A biblioteca também é responsável pelos empréstimos de Notebooks 

• Os Notebooks são destinados para Espaço Conectividade (18), Empréstimo Diário 

(10) e Empréstimo Domiciliar (48), totalizando 76 equipamentos e um total de 308 

empréstimos ao longo de 2020. 

Cabe ainda destacar que a Pró-reitoria de Ações Afirmativas, selecionou 53 

estudantes em situação de vulnerabilidade econômica para receber um notebook para 

acompanhamento das aulas virtuais oferecidas pela Universidade 
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LABORATÓRIOS 

 Os cursos do CFCHS, no início de 2020 contavam com dois espaços para 

laboratórios. O primeiro, conhecido como Oca Grande, destinado aos grupos de estudo, 

pesquisa e extensão e assim continua. Eventualmente, foi utilizado como espaço para 

aulas. Ainda em 2020, foram demandados, via PAC2021, equipamentos para potencializar 

as atividades ali desenvolvidas (Computadores, mobiliário, entre outros). Este espaço, 

como a maioria dos espaços do Campus, está fora de uso por conta do quadro da pandemia. 

O Segundo, o NPG, foi mantido em uma das torres do Pavilhão de eventos. Contudo, foi 

destinado ao CFCHS e ao curso de direito um espaço mais amplo, ainda em reforma e 

previsão de conclusão no início do quadrimestre de 2020.3. Para este NPJ foram 

solicitados, via PAC 2021, equipamentos que viabilizem sua atividade fim 

 

EXECUÇÃO DE RECURSOS 

Não conseguimos informações para esta parte do relatório (informações 

indisponíveis no Sig) 

 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2020 

Quais os desafios remanescentes e próximos passos da Unidade? 

- Divulgar os cursos do CFCHS no âmbito da comunidade interna Ufsbiana e da 

comunidade externa, por meio de visitas às escolas de Ensino Médio pela Decano, Vice-

decano e coordenadores de curso. Esta divulgação, nos planos da gestão anterior, foi 

dificultada pelo contexto da pandemia no tocante à comunidade externa, mas ocorreram 

melhorias na divulgação destinada ao público interno, especialmente com uso mais intenso 

e adequado da página virtual do CF. Esta divulgação, sendo intensificada e melhorada, 

poderá nos proporcionar maior inserção no território e adesão aos cursos que ofertamos; 

- 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. 

Além da ampliação acima, devemos planejar o uso dos espaços considerando, no curto 

prazo, as condições sanitárias com espaços ventilados e que evitem aglomerações; 
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 - Buscar o aumento do acervo bibliográfico, no sentido da expansão e atualização 

do acervo existente; 

- Incentivar discussões e ações visando a redução da evasão e a motivação do corpo 

discente; 

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

Humanas e Sociais. Incluir os desafios e incertezas que enfrentará ao perseguir o seu 

planejamento estratégico (perspectiva) 

- 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; 

- Apoiar a capacitação de servidores técnico-administrativos a partir de suas 

demandas; 

- Estimular e fomentar mecanismos e discussões que permitam a ampliação do 

apoio à saúde, bem estar físico, psíquico e social, se necessário explorando, quando 

pertinente, a possibilidade de parcerias com entidades externas; 

- Expor e solicitar liberação de códigos de vagas para realização de concursos para 

contratação de novos professores efetivos; 

- Trabalhar junto à reitoria para que o número de professores substitutos atenda às 

necessidades dos Cursos, bem como promover discussão junto à comunidade universitária 

sobre os modelos mais adequados para contratação desses professores; 

- Atuar pela maior adesão e ampla divulgação do sistema de monitoria da UFSB; 

- Promover políticas de acolhimento e desenvolvimento de novas/os servidoras/es 

docentes, técnico-administrativos e discentes; 

- Realizar a interlocução com autoridades locais visando ações que possam ampliar 

o transporte de alunos para o Campus. 
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- Ampliar as parcerias com órgãos e instituições públicas e privadas, bem como 

com agentes de integração social, objetivando oportunidades de estágio por meio da 

celebração de acordos de cooperação técnica; 

- Atuar pela efetiva discussão acerca da implantação de novos Cursos de pós-

graduação na nossa unidade; 

- Fomentar a integração dos pós-graduandos ao universo de ensino da graduação; 

- Incentivar a vinda de pós-doutores, pesquisadores visitantes e Jovens 

Pesquisadores para desenvolvimento de projetos na Unidade; 

- Discutir, de modo conjunto com todos os Cursos, os mecanismos de adequação 

dos PPCs à “Resolução que estabelece as Diretrizes para as Políticas de Extensão da 

Educação Superior Brasileira”, de 2018, do Ministério da Educação 

 

______________________________ 

Luiz Antônio Silva Araujo 

Decano do Centro de Formação em Ciências Humanas e Sociais 

 

 




