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Ata da Reunião Extraordinária da Congregação do 

Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial, 

da Universidade Federal do Sul da Bahia - campus 

Paulo Freire, realizada em vinte e oito de março de 

dois mil e vinte.   

 

Aos vinte e oito dias de abril de dois mil e vinte, às nove horas e quinze minutos, realizou-se a 1 

reunião Extraordinária da Congregação do Centro de Formação em Desenvolvimento 2 

Territorial, de forma metapresencial, através do link da Sala virtual 3 

CPF2: https://mconf.rnp.br/webconf/cpf-2. Conselheiros Participantes: Os docentes João 4 

Batista Lopes da Silva, André de Almeida Rego, Dirceu Beninca, Marco Antônio Amaral, 5 

Roberta Scaramussa da Silva. A representante Discente Raiane dos Santos Pereira. 6 

Conselheiros ausentes com justificativa: o representante dos Técnicos Administrativos em 7 

Educação, Samuel Siquara Giacomin Convidados: o professor Gilson Vieira Monteiro, a 8 

professora Joanna Santos Neves. Informe: 1) O professor Marco Antônio pede esclarecimento 9 

sobre as mudanças estruturais da instituição no que diz respeito a extinção/criação de Pró-10 

Reitorias. O professor João Batista esclarece que a PROSIS - Pro-Reitoria de Sustentabilidade 11 

e Integração Social deixa de existir, desdobrando-se em Pró-Reitoria de Extensão e Culturas 12 

Populares (PROEX) e Pró-Reitoria de Ações Afirmativas (PROAF), também foi criada a Pró-13 

Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), como desmembramento da atual Pró-Reitoria de 14 

Planejamento e Administração (PROPA). 2) Gilson questiona o corte das árvores, ao que 15 

responde João que há quase dois anos já existe essa discussão, que os galhos estavam caindo, 16 

causando danos no telhado do campus e no imóvel ao lado (no “Lava-jato”, já tendo causado 17 

prejuízos). Que será realizado plantio de novas espécies a partir do estudo do paisagismo da 18 

instituição. 1) Ponto de pauta: 1) Minuta de Resolução que dispõe sobre a Formação Geral na 19 

UFSB. O Processo 23746.002021/2020-76 foi enviado por e-mail anteriormente aos 20 

conselheiros e será apreciado na reunião do Consuni com parecer na reunião de 29 de abril de 21 

2020. Deliberações: 1) Sobre a discussão da formação geral, que será objeto da reunião do 22 

Consuni de amanhã, 29/04/2020, os conselheiros apresentam as discussões que foram 23 

realizadas em reuniões de cada colegiado. O professor Marco Antônio apresenta os pontos 24 

propostos pelo B.I. Ciências: que pelo menos quatro pontos críticos: Matemática como um 25 

componente próprio de linguagens de 60 horas, e não como sub-área das ciências, sendo este 26 
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um componente de matemática básica. Eliminação do componente curricular de extensão na 27 

formação geral. Oferta de somente um Componente Curricular (CC) por grande área (Artes, 28 

Ciências, Humanidades) e não um cardápio variável. Oferta de um CC de informática básica de 29 

30 horas sem componente de extensão na Formação Geral, podendo ser oferecido por cada 30 

colegiado no curso correspondente, organizando da maneira mais confluente com o curso 31 

específico e acrescenta André Rego que sem CC de extensão na formação geral, abre-se espaço 32 

para cada NDE – Núcleo Docente Estruturante planejar a extensão diluída na Formação 33 

Específica. A representante discente, Raiane Pereira, expõe sua opinião, manifestando-se 34 

desfavorável à obrigatoriedade de cursarem CC de extensão na FG acrescentando como 35 

fundamental o CC de matemática para todos os cursos e se for possível criar no CPF uma 36 

oficina, que funcione como projeto de extensão para estudantes de Licenciatura em matemática 37 

para que atuem como monitores- lecionarem para outros estudantes da universidade, para sanar 38 

dificuldades que a grande maioria dos estudantes da Universidade possui em relação as 39 

disciplinas das exatas. O professor André Rêgo esclarece que o colegiado do B.I. Humanidades 40 

discutiu, basicamente, que diminuir para um quadrimestre descaracterizaria a função e a 41 

natureza da formação geral. O professor Gilson destaca sua decepção com o conteúdo da minuta 42 

de resolução sobre a Formação Geral e que a câmara de graduação não tem atuado como 43 

instância deliberativa, competência esta que vem sendo atribuída ao Conselho Universitário, o 44 

que limita o direito de recursos aos integrantes da instituição. João fala que foram colocadas 45 

duas propostas: do B.I.H. e B.I. Ciências com interseção de componentes de matemática e de 46 

raciocínio computacional, as outras propostas são divergentes. Amanhã vai falar da falta da 47 

matemática como linguagem, a falta de raciocínio computacional e a flexibilização de 48 

componentes ligadas às áreas. Que o ideal seria eliminar as repetições de componentes e seus 49 

conteúdos, a exemplo de matemática e espaço e matemática e cotidiano, desmotivante para 50 

discentes e docentes. Propõe condensar as propostas dos colegiados de humanidades e ciências 51 

ou fazer uma nova proposta a ser levada para a reunião. Roberta Scaramussa indica que um dos 52 

pontos chave é a definição da carga horaria a ser adotada a partir das mudanças propostas e 53 

complementa com um questionamento: as 540 horas serão de fato possíveis? Temos alguma 54 

chance de reverter isso ainda? Terminada a discussão, João propõe a primeira votação: 1ª a 55 

Formação Geral deve ser em 1 quadrimestre, com redução de carga horária ou 2ª, dois 56 

quadrimestres, ou seja, ampliação de carga horária:  A proposta da FG em 1 quadrimestre recebe 57 

2 votos, enquanto a proposta da FG em 2 quadrimestres recebe 3 votos. A proposta vencedora, 58 
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portanto, é para que sejam definidos dois quadrimestres para a FG, sendo desta forma excluída 59 

a proposta do BI Ciências que contempla somente um quadrimestre. A segunda votação foi qual 60 

proposta de FG deve ser levada ao CONSUNI: A proposta da FG discutida pelo BIH ou a união 61 

entre a FG do BIH e BI Ciências. A Proposta de FG com união entre a proposta do BIH e BI 62 

Ciência venceu por unanimidade. Para estruturar a FG em dois quadrimestres, o professor João 63 

propõe outra votação: se a proposta de formação geral deve ser de 540 hora ou de 600h. Aberta 64 

a votação, foram atribuídos 4 votos 600 e 1 voto para 540, vencendo, portanto, a proposta de 65 

600h para a FG. O decano João informa então que após as ponderações de todos os conselheiros, 66 

os principais pontos que foram colocados e serão levados para a discussão no Consuni, que 67 

foram apontados na congregação: A FG deve ser uma formação que queremos para os nossos 68 

alunos, pensando numa formação político humanística; Componentes Curriculares Fixos ao 69 

invés de CC que os alunos escolhem; o Componente Curricular de Extensão, deve ser extinto, 70 

pois a extensão é ligada a transferência de tecnologia, sendo que esses componentes de extensão 71 

devem ser ministrados em cada curso; Propor um Componente Curricular de Matemática como 72 

Linguagem; e que haja CC de Informática Básica. Um questionamento unânime: O que será 73 

feito com os CUNIs? Não há clareza sobre a condução desta instituição no que diz respeito aos 74 

colégios universitários. Será apresentada como parte da proposta também a tabela a seguir, 75 

descrevendo os componentes por área e sua carga horária: 76 

Área CH CC CH 

Artes 60 Universidade e Sociedade 60 

Humanidades 60 Experiência do Sensível 60 

Ciências 60 Produção Textual 60 

Língua Portuguesa 60 Língua Inglesa 60 

Matemática 60 Informática Básica 60 

Total 300  300 

Nada mais havendo a tratar, às onze horas e dezoito minutos, o decano agradeceu a presença de 77 

todos e deu por encerrada a reunião, e para constar eu, Oneide Andrade da Costa, na condição 78 

de Secretária, lavrei a presente ATA, que após aprovada vai ser assinada por mim e demais 79 

membros. Teixeira de Freitas, vinte e oito de abril de dois mil e vinte. 80 

/////////////////////////////////////////////// 81 

Secretária Executiva 
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Oneide Andrade da Costa 

 

Demais presentes: 

 

João Batista Lopes da Silva                                           André de Almeida Rego 

 

Dirceu Beninca                                                              Marco Antônio Amaral 

 

Raiane dos Santos Pereira                                                       Roberta Scaramussa da Silva 
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