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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 seis de julho de dois mil e vinte.  

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte, às nove horas e catorze 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  e  a  representante  docente  Roberta  Scaramussa  da  Silva;

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 e o representante dos Técnicos Administrativos em Educação, Samuel Siquara

Giacomin.    Informes: 1-  O professor André Rego informa que foi finalizada a proposta de

Regimento Interno do CFDT e para que encaminhada à Procuradoria Jurídica, que respondeu

não ser competente para tal ação. O próximo passo então será verificar junto ao gabinete da

reitoria desta instituição qual o encaminhamento pertinente;  2- Entre os dias 07 e 09 de julho

ocorrerá o Fórum Docente UFSB: diálogos virtuais em defesa da democracia, evento que

tem  por  objetivo  a  promoção  de  debates  sobre  o  trabalho  docente,  a  democracia  e  a

universidade  pública.   Um dos  objetivos  da  atividade  é  viabilizar  a  constituição  de  um

sindicato para os docentes da UFSB;  3- A PROGEP e a PROGEAC oferecerão ao corpo

docente  da  UFSB dois  módulos  de  formação  de  professores  sobre  Ensino  mediado  por

tecnologias sob a supervisão dos professores Ivana Gamerman e Eliseu Alves, no período de

14 de julho a 11 de agosto. As inscrições começam hoje, 06/07/2020 e podem ser feitas pelo

SigRH; 4-  Sobre  as  deliberações  realizadas  na  reunião  passada  acerca  de  melhorias  na

divulgação  da  universidade,  do  campus  e  seus  cursos,  o  professor  André  fala  que  está

articulando a realização de reunião conjunta dos centros de formação e Ihac com a Assessoria

de Comunicação – ACS;  5- sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional- PDI, também

tratado  na  reunião  passada,  haverá  reunião  do  Consuni  para  discutir  o  assunto  e  será

necessário, portando, realizar reunião extraordinária desta congregação antes do dia 29 de

julho para finalizar a proposta.  Pontos de pauta: 1) Aprovação da Ata de registro da reunião

ordinária  do  dia  08.06.2020  e  da  reunião  ordinária  de  04.05.2020; 2) Homologação  ad
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referendum de decisões do decanato CFDT no mês de junho;  3) Apreciação da minuta de

resolução sobre creditação das atividades de extensão dos currículos dos cursos de graduação

da UFSB;  4) Apreciação da minuta da Resolução que dispõe sobre a oferta de atividades e

Componentes Curriculares por intermediação tecnológica, em função da suspensão das aulas

presenciais em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (COVID -19) e apreciação da

proposta de Calendário Acadêmico Suplementar Excepcional 2020;  5)  Apreciação sobre o

panorama  preliminar  acerca  da  possibilidade  de  participação  discente  nas  propostas  de

retomada das atividades acadêmicas na modalidade remota; 6) O que ocorrer ou for sugerido.

Deliberações: 1) Após a leitura e análise, a ata de junho foi aprovada por unanimidade;  2)

sobre os projetos e atividades de extensão apresentados no mês de junho, o vice-decano André

Rego apresenta os que foram propostos e aprovados por ad referendum: Projeto de extensão

Instagram  Oficial  da  LICN_ Proponente:  Jaquison  Alves  Santos_  Período  de  vigência:

10/06/2020 a 10/06/2021; Projeto_ Produto de Extensão Acolhimento em saúde mental para

profissionais  de  saúde  ligados  à  pandemia  do  COVID-19.  Proponente:  Milena  Dórea  de

Almeida_  Período  de  vigência:  06/04/2020  a  31/12/2020;  Projeto_  Curso  Informática

Essencial_ Produto de Extensão. Proponente:  Mydiã Falcão Freitas_ Período de vigência:

1º/11/2019 a 13/12/2019; Projeto Efeitos da Eutrofização e Avaliação do Papel das Macrófitas

Aquáticas  Sobre  Os  Parâmetros  Biogeoquímicos  em  Alagados  Construídos  Artificiais_

Proponente:  Joanna  Maria  da  Cunha  de  Oliveira  Santos  Neves_  Período  de  vigência:

26/06/2020  a  26/06/2021;  Projeto  Informática  Essencial_  Relatórios  Parcial  e  Final.

Proponente:  Mydiã  Falcão  Freitas;  Projeto:  Ciclo  de  Palestras  em  Ensino  e  Pesquisa_

Relatórios Parcial e Final_ Proponente: Marco Antônio Amaral.  Deliberação: as aprovações

ad  referendum dos  projetos  e  atividades  supra  listados  foram  homologadas  por  esta

congregação por unanimidade. 3) Sobre a apreciação da minuta de resolução sobre creditação

das atividades de extensão dos currículos dos cursos de graduação da UFSB, o professor

André Rego faz a leitura do parecer. O encaminhamento é levar aos colegiados essa minuta de

resolução para apreciação e discussão e os coordenadores poderão apresentar por e-mail os

resultados dessas discussões para que então seja elaborada a proposta final; 4) Apreciação da

minuta da Resolução que dispõe sobre a oferta de atividades e Componentes Curriculares por

intermediação tecnológica, em função da suspensão das aulas presenciais em decorrência da

pandemia  do  novo  Coronavírus  (COVID  -19)  e  apreciação  da  proposta  de  Calendário

Acadêmico Suplementar Excepcional 2020, o professor André faz a leitura de sua relatoria. O

encaminhamento é que os colegiados devem discutir quais componentes podem ser ofertados

na  modalidade  remota,  elaboração  ou  reelaboração  de  PEAS  de  2020.1,  as  atividades  e
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projetos  que  cada  professor  pretende  realizar  e  compor  o  calendário  suplementar,

apresentando as propostas sobre esses plano em reunião a ser realizada no dia 23/7/2020 e que

resultem na propositura do Plano Acadêmico de Atividades Suplementar Excepcional 2020. O

professor Marco Antônio traz o que foi discutido no colegiado do Bacharelado Interdisciplinar

em Ciências.  Um item suscitado é  como cada  docente  faria  para  registrar  a  presença  do

discente  na  aula/atividade,  sobre  a  normativa  em  vigor  atualmente  sobre  a  vedação  de

qualquer atividade metapresencial, argumentando que esse termo é amplamente utilizado pela

UFSB mas não é clara a similitude com outros a exemplo de Ensino A Distância – EAD, que

não há normativa sobre quais as metodologias possíveis: aulas em transmissão remota ao vivo

ou  aulas  gravadas.  O  calendário  proposto  também  não  parece  apropriado  para  tender  à

necessidade de reposição de atividades, eis que o período letivo acaba por ser menor que o

lapso  reservado  ao  recesso.  O  professor  Gilson  Monteiro  argumenta  que  infelizmente  o

prejuízo ao ensino, à aprendizagem já está posto, que é preciso minimizar mas não concorda

em refazer PEAS e sim readaptá-los, inclusive nos sistemas ativos, contando com a ajuda da

instância de tecnologia da universidade.  A professora Joanna Neves destaca que é preciso

expandir  os  horizontes  no  que  diz  respeito  ao  entendimento  e  execução  de  atividades

metapresenciais, que não se limitam à transmissões on-line ou aulas gravadas e sugere que os

participantes  que  conheçam a  plataforma do  CEDERJ,  um consórcio  entre  universidades

públicas do Rio de Janeiro que apresentam outras tantas estratégias para que se dê conta do

ensino no âmbito acadêmico universitário. O professor Wanderley de Souza destaca que esse

período de pandemia há prejuízos para todos e que todas as categorias precisam exercer sua

parcela de sacrifício para recuperar o que não pode ser executado dentro do planejado. O

professor  André fala  que nenhum aluno pode ficar  de fora dessas  ações,  é  preciso tentar

alcançar aqueles que não responderam às pesquisas, tentando outros meios de comunicação,

assim  como  determinar  as  ferramentas  que  permitam  ao  estudante  cursar,  seja  pela

disponibilização de modem, material impresso ou mesmo a opção de não cursar durante a

pandemia e poder  acessar  o  CC futuramente.   O encaminhamento deste  ponto é  que os

professores e colegiados se organizem diante do panorama vigente, que se atualizarem sobre a

situação  diagnosticada  pelas  pesquisas  já  feitas  junto  aos  estudantes  por  e-mail,  ligações

telefônicas ou aplicativos de mensagens sobre como seria o acesso dos mesmos a internet de

qualidade que viabilize a transmissão e quanto a equipamentos (computador) para montar as

estratégias para ministrarem componentes e que seja evitada a realização de novas enquetes.

O vice-decano pede que as propostas sejam apresentadas até 23 de julho, quando ocorrerá a

reunião  extraordinária  para  tratar  do  assunto  e  definir  a  proposta  de  calendário,  quais
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componentes podem ser ofertados e as estratégias e ferramentas de ensino que serão adotadas;

5) Apreciação sobre o panorama preliminar acerca da possibilidade de participação discente

nas propostas  de retomada das  atividades  acadêmicas  na modalidade remota.  O professor

Marco Antônio apresenta sua relatoria. Que foi realizada enquete entre os veteranos que têm

interesse em retomar o quadrimestre já iniciado em 2020.1, não foram entrevistados calouros.

Ressalta que várias pesquisas anteriores foram feitas, seja por colegiados ou pela iniciativa

individual  de  alguns  docentes  e  que  a  repetição  pode  tornar  o  mecanismo  desgastado  e

ineficaz,  diminuindo  o  engajamento,  o  interesse  em responder  às  pesquisas  aplicadas.  A

sugestão  dessa  relatoria  é  que  o  método  pesquisa  junto  aos  estudantes  não  alcança  os

resultados necessários para diagnosticar a realidade entre discentes e que nenhuma decisão

pode  ser  tomada  com base  nesses  dados.   O  encaminhamento,  portanto,  é  esse  tipo  de

abordagem não deve  ser  reiterado e  que de posse dos  dados apresentados pelo professor

Marco  Antônio,  que  os  docentes,  os  colegiados  podem  ter  noção  das  dificuldades  que

provavelmente  serão  enfrentadas  na  retomada  das  atividades  acadêmicas  em virtude  dos

efeitos gerais da pandemia do COVID-19, reforçando que as propostas desse enfrentamento

poderão ser apresentadas na reunião extraordinária de 23 de julho;  6).  O professor André

Rego traz aos presentes a solicitação de um professor lotado na UNIVASF, em Senhor do

Bonfim, município baiano, no sentido de ser redistribuído para a UFSB, especificamente para

este campus. Após as discussões sobre a falta de clareza de qual fluxo seguir numa situação

como a descrita anteriormente, o encaminhamento é de levar esse pedido aos colegiados que

compõe o CFDT e os que compõem outras unidades acadêmicas no CPF; o pedido terá m

direcionamento especial ao BIC, já que se trata de profissional com perfil da área de ciências

e será verificada a  possibilidade de atender  ao anseio do docente,  mediante contrapartida

(permuta de vaga ou disponibilização de código de vaga). Nada mais havendo a tratar, às onze

horas e dezoito 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, seis de julho de dois mil e vinte. ///////////////////////////////////////////////

Secretária Executiva

Oneide Andrade da Costa

Demais presentes:

André de Almeida Rego             Marco Antônio Amaral
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Dirceu Benincá                                                            Raiane dos Santos Pereira 

                                                                                       

Roberta Scaramussa da Silva
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