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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 oito de junho de dois mil e vinte.   

 

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte, às nove horas e dezesseis 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, 

André de Almeida Rego, Dirceu Benincá, Marco Antônio Amaral; a representante Discente 

Raiane dos Santos Pereira; Convidados: os professores Gilson Vieira Monteiro, Joanna Maria 

da Cunha de Oliveira Santos Neves e Wanderley de Jesus Souza. Conselheiros com falta 

justificada: João Batista Lopes da Silva, a representante docente Roberta Scaramussa da Silva 

e o representante dos Técnicos Administrativos em Educação, Samuel Siquara Giacomin. 

Informes: 1 – Não houve informes.  Ponto de pauta: 1) Aprovação das Atas de registro da 

reunião ordinária do dia 28.04.2020 e da reunião ordinária de 04.05.2020; 2) Solicitação de 

licença de capacitação do Prof. Dirceu Benincá; 3) Projeto de Extensão: Universidade e 

extensão popular: diálogos de saberes e práticas agroecológicas Interessado Prof. Dirceu 

Benincá. Parecer: Prof. André Rego; 4) Relatório Projeto de Extensão: Do Lixo ao Luxo: 

Educação socioambiental para o consumo ético, consciente, sustentável e inclusivo Interessada: 

Profa. Roberta Scaramussa. Parecer: Prof. Dirceu Beninca; 5) Indicação de dois membros do 

CFDT para compor a comissão da SNCT de 2020; 6) Estatuto da UFSB (Reformulação) -> 

previsão de reunião no CONSUNI 16/06; 07) Divulgação do CFDT; 08 Regimento da 

Congregação do CFDT; Recebimento de contribuições; 09) PDI - Reunião do CONSUNI 

prevista para 29/07/2020; 10) Reformulação dos PPC quanto a FG e CH de extensão; 11) 

discussão acerca do retorno das aulas. Deliberações: 1) Após a leitura e análise, as referidas 

atas foram aprovadas por unanimidade; 2) Trata-se de nova submissão do projeto de Extensão: 

Universidade e extensão popular: diálogos de saberes e práticas agroecológicas, ação necessária 

tendo em vista que o seu prazo de vigência caducou em 2019. A proposta já foi apreciada e 

aprovada em reuniões da Congregação do IHAC-CPF de outubro de 2017 e março de 2020 e 

houve a necessidade de encaminhá-lo a essa instância (Congregação do CFDT-CPF), uma vez 

que é o espaço de lotação mais recente dos docentes que coordenam o projeto. O relator 

professor André de Almeida Rego recomenda a provação do projeto de extensão em tela e 
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submetido a votação, os participantes com direito a voto aprovam o pedido; 3) Com relação ao 

pedido de afastamento para capacitação do professor Dirceu Beniuncá, o pedido já foi 

previamente analisado e aprovado diante do colegiado do Bacharelado Interdisciplinar em 

Humanidades, assim como pela Congregação do Instituto de humanidades, Artes e Ciências – 

Ihac. Apreciado por esta Congregação, com dois votos favoráveis, o requerimento de 

afastamento foi aprovado. Insta salientar que o professor Dirceu Benincá não participou da 

votação dos pontos 2 e 3 por ser interessado direto, lembrando, em tempo, que os professores 

Gilson, Joanna e Wanderley ainda estão como convidados, pois os cursos aos quais estariam 

vinculados nesta instância colegiada ainda não foram criados e por isso podem opinar, sugerir, 

mas não têm direito a voto; 4). Sobre o Relatório Projeto de Extensão: Do Lixo ao Luxo: 

Educação socioambiental para o consumo ético, consciente, sustentável e inclusivo da Profa. 

Roberta Scaramussa, o parecer do Prof. Dirceu Benincá recomenda a aprovação do relatório. 

Colocado sob votação, os membros aprovam por unanimidade o relatório do referido projeto; 

5) Sendo necessária a indicação de dois membros do CFDT para compor a comissão da SNCT 

de 2020. Os nomes indicados são: Marco Antônio Amaral e João Batista Lopes da Silva; 6) 

Sobre a Reformulação do Estatuto da UFSB, há previsão de apreciação na reunião no 

CONSUNI marcada para16/06/20. Os participantes expõem seus posicionamentos sobre o 

documento. O professor Gilson Monteiro destaca a importância do estatuto, que norteia as ações 

dos integrantes da instituição e que a exemplo da Constituição, lei magna deste país que para 

sofrer alterações é necessário que se estabeleça uma assembleia constituinte, em alusão a tal 

instituto, para alterações do estatuto, deveria ser executada uma “Estatuinte” com 

representantes dos diversos segmentos nas unidades universitárias (delegados), com a 

incumbência de construir nova proposta de estatuto a ser aprovada ao final de todo o processo 

ao Conselho Universitário. O professor Marco Antônio, assim como outros participantes são 

enfáticos em afirmar a necessidade de submeter a escolha da reitoria à consulta pela 

comunidade acadêmica. Destaca também o professor Marco Antônio que deve estar expressa 

no estatuto a proibição de dupla lotação em unidades acadêmicas, concordando os participantes 

que isso evita muitos problemas no âmbito administrativo.  A proposta será editada com as 

colaborações dadas nesta ocasião para ser apresentada na reunião de 16 de junho para provável 

deliberação; 7) Sobre ações para divulgação do CFDT, a discussão entre os participantes foi 

dinâmica e várias opiniões e ideias foram condensadas na seguinte deliberação: Diante da 

necessidade de promoção tanto deste centro de formação. Quanto da universidade num todo em 

Teixeira de Freitas e todo o extremo sul, restou decidido solicitar uma reunião com a Assessoria 

de Comunicação Social - ACS/Reitoria, dialogar e discutir qual seria o plano institucional de 
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comunicação, levar as demandas locais, apresentar plano propositivo em face da invisibilidade 

persistente da UFSB na região com base na especificidade de cada campus; 8) No que diz 

respeito ao Regimento da Congregação do CFDT, após o recebimento de contribuições, o 

professor André Rego pergunta se os participantes têm ponderações, adições e são apresentadas 

observações pontuais. Submetido a votação, o regimento é aprovado por 3 votos e será 

encaminhado à Procuradoria Jurídica desta universidade para revisão; 9) Sobre o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI, a previsão é que haja apreciação na reunião do 

CONSUNI prevista para 29/07/2020. A proposta atual consta de 173 páginas e os conselheiros 

concordam sobre a necessidade de revisar o plano e sugerir alterações caso verifiquem a 

necessidade; 10) Acerca da reformulação dos PPC quanto a Formação Geral e carga horária de 

extensão, a deliberação é aguardar as orientações da Progeac antes de confirmar a versão final; 

11)  sobre a retomada das aulas presenciais, o professor André Rego lembra que houve reunião 

de docentes na última sexta-feira 05 de junho e após discussão sobre o assunto, há previsão de 

que em julho deverá haver definições orientadas pelo Consuni sobre a retomada das atividades 

letivas. Suscitada a proposta de aulas remotas, Raiane lembra que é preciso verificar a situação 

de estudantes que não têm aparato tecnológico suficiente para os encontros on-line, como 

internet banda larga e notebook. Após diálogos sobre o tema, a deliberação é que cada colegiado 

vai analisar quais componentes podem ser ofertados em caráter remoto pra que se tenha a 

percepção sobre parte prática e teórica.   Nada mais havendo a tratar, às onze horas e quarenta 

e nove minutos, o vice-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 será assinada por mim e demais membros. Teixeira de Freitas, oito de junho 

de dois mil e vinte. /////////////////////////////////////////////// 

Secretária Executiva 

Oneide Andrade da Costa 

 

Demais presentes: 

 

André de Almeida Rego               Marco Antônio Amaral 

 

Dirceu Benincá                                                            Raiane dos Santos Pereira 
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