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Ata da Reunião Ordinária da Congregação do Centro 

de Formação em Desenvolvimento Territorial, da 

Universidade Federal do Sul da Bahia - campus Paulo 

Freire, realizada em sete de abril de dois mil e vinte.  

  

Aos sete dias de abril de dois mil e vinte, às nove horas e dois minutos, realizou-se a reunião 

ordinária da Congregação do Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial, de 

forma metapresencial, através do link  da Sala virtual CPF1: https://mconf.rnp.br/webconf/cpf-

1. Conselheiros Presentes: Os docentes João Batista Lopes da Silva, André de Almeida Rego, 

Dirceu Benincá, Marco Antônio Amaral; A representante discente Raiane dos Santos Pereira. 

Conselheiros ausentes com justificativa: o representante dos técnicos administrativos em 

educação, Samuel Siquara Giacomin. Conselheiros ausentes sem justificativa: a 

representante dos docentes do Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial Roberta 

Scaramussa da Silva. Convidados: professor Gilson Vieira Monteiro, professora Joanna Neves 

e o professor Wanderley de Jesus Souza. Informes: 1) O professor João Batista Lopes da Silva 

agradeceu a participação de todos e informou que os três Projetos Pedagógicos dos Cursos 

(PPC’s) de  Engenharia Civil, Gestão Ambiental e Mídias Digitais elaborados foram enviados 

à Progeac para apreciação. No momento da devolução será preciso realizar ajustes para dar 

prosseguimento; 2) o professor Wanderley chama a atenção para o prazo de envio solicitação 

de livros, que se aproxima do encerramento. Que o prazo é curto e que é necessário verificar 

que na elaboração dos PPC’s é possível ocorrer repetição de bibliografia. O professor João 

Batista afirma que a lista já está em andamento e caso ainda queiram adicionar algum pedido, 

é preciso verificar junto à bibliotecária do CPF Amanda para editar a lista; 3)  O professor 

Gilson destaca a honra de participar da primeira reunião da Congregação deste novo Centro de 

Formação em Desenvolvimento Territorial, que sabe da luta dos demais para a consolidação 

deste projeto, e parabeniza a todos os envolvidos pelo feito. Acrescenta que está aberto o edital 

PPCI para submissão de projetos, mas a data de encerramento prevista é 16/04/2020 e incentiva 

os demais a participarem concorrendo ao edital. Salienta, em tempo que é o único bolsista por 

produtividade do campus e recebe as felicitações dos demais participantes; Ponto de pauta: 

https://mconf.rnp.br/webconf/cpf-1
https://mconf.rnp.br/webconf/cpf-1


 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA – UFSB 

Campus Paulo Freire - CPF 

Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial - CFDT 
 

 

2 

1) Apresentação do resultado da consulta de lotação. Interessado: Decanato do CFDT. 

Apresentação: João Batista Lopes da Silva; 2) Apresentação do Calendário de reuniões da 

congregação do CFDT. Interessado: Decanato do CFDT. Apresentação: João Batista Lopes da 

Silva; 3) Plano de ações do CFDT. Interessado: Decanato do CFDT. Apresentação: André de 

Almeida Rego; 4) Estatuto do CFDT Interessando: Decanato do CFDT; 5) Discussão do novo 

Centro de Formação em Professores. Interessados: Campus Paulo Freire; 6) Avaliação de 

projeto: INMANITEC. Interessada: Profa. Lívia Lemos. Relator: Marco Antônio Amaral 

Arquivo: 07 - Projeto INMANITEC- Lívia Santos Lima Lemos; 8) Apresentação da Minuta da 

Formação Geral. Interessada: Diretoria de Ensino e Aprendizagem. Deliberações: 1) Realizada 

a consulta de intenções para mudança de lotação do CPF para outros campi, vários professores 

manifestaram sua vontade de mudanças. O professor João Batista explica que há um 

entendimento estabelecido de que essa lista de intenções será respeitada e observada e 

acrescenta que o atendimento ao pedido está condicionado ao surgimento de vaga 

disponibilizada para este curso em contrapartida, seja por disponibilização de código ou pela 

permuta com docente de outro campus que manifeste interesse em passar a ser lotado no CPF. 

O professor Dirceu manifesta dúvidas sobre as remoções anteriores, se há alguma providência 

por parte da gestão. Pergunta também se aqueles que não se manifestaram por sair deste campus 

se estão automaticamente lotados neste Centro de Formação. O professor João Batista explica 

que quanto às remoções anteriores, não há previsão de reposição de vagas e sobre a lotação 

neste Centro, este pedido deve ser formalizado em breve. Sobre licença para capacitação pelo 

exercício de quinquênio, doutorado e pós-doc, a sugestão do professor João Batista é que os 

colegiados se organizem para que haja um ordenamento na concessão das licenças de forma a 

não comprometer o planejamento acadêmico. Sugere ainda que a priorização poderia seguir a 

seguinte ordem: doutorado, licenças para capacitação do quinquênio e pós-doc. Os conselheiros 

se comprometem a discutir o assunto em seus respectivos colegiados; 2) O calendário sugerido 

para o ano corrente estabelece as seguintes datas: 04 de maio; 08 de junho; 06 de julho; 10 de 

agosto; 21 de setembro; 05 de outubro; 09 de novembro; 07 de dezembro, todos no ano de 

2020. Submetido a votação, o calendário proposto foi aprovado. 3) Sobre o Plano de ações do 

CFDT o professor André de Almeida Rego faz a apresentação, explica que a formação 

multidisciplinar deve ser fortalecida e sugere-se que haja avaliação constante, com a geração 
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de relatório para verificar se o planejamento está sendo cumprido. Aberto procedimento de 

votação, o plano é aprovado por unanimidade. 4)  Apresentado o Estatuto do CFDT, a proposta 

é que este estatuto seja levado aos colegiados para discussão e que se verifique com base em 

estudos e planejamento a propositura para criação de novos cursos, desta forma, ficou que os 

Professores André Rego, João Batista e Wanderley farão uma primeira minuta do Estatuto do 

CFDT, sendo este apresentado na próxima reunião, no dia 4 de maio de 2020, para ser 

repassado aos colegiados, para depois ser reapresentado no dia 08 de junho para aprovação e 

ser repassado para assessoria jurídica da UFSB. 5) Nas discussões sobre a criação de um novo 

Centro de Formação em Professores após muitas trocas de opiniões demonstram preocupações 

como a possibilidade de enfraquecimento do IHAC e a questão da capilaridade de outros campi. 

A representante discente Raiane lembra que na região há um forte argumento para a 

implementação do Centro de Formação de Professores principalmente para a formação de 

professores de química, física e geografia, pois há um déficit de profissionais nessa área, 

geralmente são professores de biologia ou engenheiros que lecionam para dar conta da 

demanda. A deliberação é para que os coordenadores discutem a proposta em seus colegiados 

para que identifiquem quais as necessidades e anseios da comunidade. 6) No que tange à 

avaliação de projeto: INMANITEC, de interesse da Profa. Lívia Lemos, o relator professor 

Marco Antônio Amaral faz a leitura do seu parecer, apresentando ao final opinião favorável ao 

projeto. Submetido à votação, os conselheiros acompanharam o parecer do relator e aprovam 

o projeto por unanimidade. 7) No que diz respeito à apresentação da Minuta da Formação 

Geral, de interesse da Diretoria de Ensino e Aprendizagem – DEA, a deliberação é que a Minuta 

da Resolução da Formação Geral seja levada aos colegiados para que seja discutida entre os 

membros, nos GT’s dos novos cursos do CFDT (Engenharia Civil, Gestão Ambiental e Mídias 

Digitais) e às representações discentes e de técnicos administrativos, oportunizando todos os 

interessados em opinar para que retorne à pauta. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e 

trinta e nove minutos, o decano agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, 

e para constar eu, Oneide Andrade da Costa, na condição de secretária, lavrei a presente ATA, 

que após aprovada vai ser assinada por mim e demais membros. Teixeira de Freitas, sete de 

abril de dois mil e vinte. /////////////////////////////////////////////// 
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Secretária Executiva 

  

Oneide Andrade da Costa 

  

Demais presentes: 

  

João Batista Lopes da Silva                                           André de Almeida Rego 

  

Dirceu Benincá                                                              Raiane dos Santos Pereira 

  

Marco Antônio Amaral 
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