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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 quatro de maio de dois mil 

e vinte.   

 

Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e vinte, às nove horas e dezessete minutos, 1 

realizou-se a reunião Extraordinária da Congregação do Centro de Formação em 2 

Desenvolvimento Territorial, de forma metapresencial, através do link da Sala virtual CPF2: 3 

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

Lopes da Silva, André de Almeida Rego, Dirceu Benincá, Marco Antônio Amaral, Roberta 5 

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

ausentes com justificativa: o representante dos Técnicos Administrativos em Educação, Samuel 7 

Siquara Giacomin. Convidados: o professor Gilson Vieira Monteiro, a professora Joanna Maria 8 

da Cunha de Oliveira Santos Neves e o professor Wanderley de Jesus Souza. Informes: 1) O 9 

professor Gilson Monteiro informa que o parecer da consultora externa acerca do curso de 10 

Mídias Digitais foi mais animador do que aquele proferido pela Pró-Reitoria de Gestão 11 

Acadêmica – Progeac. Afirma ainda que o curso de mídias digitais está encaminhado e que em 12 

breve deve ter boas novas a proferir; 2 ) A professora Joanna Neves informa que provocou por 13 

e-mail a Progeac e recebeu resposta acerca do curso de Gestão Ambiental, que o parecerista 14 

externo apreciou o PPC do referido curso e encaminharia a seguir para avaliação da Câmara 15 

Técnica de Graduação e que os trâmites para aprovação deste curso estão prosseguindo para a 16 

fase final; 3) O professor Marco Antônio destaca que acontecerá 1º Congresso Brasileiro 17 

Interdisciplinar de Ciência e Tecnologias, de 31 de agosto a 04 de setembro de 2020, que 18 

engloba todos os cursos de bacharelados interdisciplinares em andamento nas universidades 19 

brasileiros e pede a divulgação e participação de todos; 3) O professor André Rego informa que 20 

a comissão gestora do campus Paulo Freire recebeu da Diretoria de Infraestrutura - Dinfra um 21 

projeto mais amplo que prevê construção de áreas de convivência, estacionamento para reforma 22 

da área onde atualmente funciona o Centro de Formação em Saúde, para construção do Núcleo 23 

Pedagógico, construção essa já em andamento. A comissão avaliou o projeto apresentado e 24 

foram solicitados alguns ajustes como transferir a biblioteca para que fique próxima ao núcleo 25 

pedagógico, que no térreo desta biblioteca funcione um auditório com capacidade para 500 26 

pessoas, ampliação das vagas de estacionamento e que os impactos ambientais porventura 27 
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existentes sejam minimizados com ações garantidas através de termos de conduta e aguarda 28 

resposta da Dinfra, para então apresentar o projeto com os ajustes sugeridos às categorias deste 29 

campus. Traz a informação também que foi discutido no colegiado do B.I. Humanidades o 30 

Plano de Desenvolvimento Institucional - P.D.I., o resultado das discussões já foi encaminhado 31 

ao decano João Batista; 4) O decano professor João Batista destaca a aprovação do Mestrado 32 

em Ciências e Sustentabilidade, em 02 de julho do mês corrente. A comissão gestora do campus 33 

deve se reunir na próxima segunda-feira e há um consenso entre os decanatos de que há pouca 34 

infraestrutura sendo planejada para o CPF pelo conteúdo do PDI atual, mesmo diante da criação 35 

de novos cursos. 1) Ponto de pauta: 1) Apreciação do Programa de Atividades Acadêmicas 36 

Excepcional Suplementar do CFDT. Deliberações: 1) Os participantes apresentam as 37 

discussões e decisões realizadas no âmbito dos colegiados acerca do programa suplementar, 38 

foram feitas consultas aos estudantes sobre acesso à internet e cada colegiado avaliou os 39 

componentes que podem ser ofertados por transmissão à distância. Submetido à votação, o 40 

Programa de Atividades Acadêmicas Excepcional Suplementar do CFDT foi aprovado por 41 

unanimidade, comprometendo-se cada coordenador de colegiado a apresentarem os PEA’s 42 

2020.1 reformulados de forma a atender a esse calendário dentro da conjuntura de recuperação 43 

de período letivo em virtude dos transtornos trazidos pela pandemia do COVID-19 até o dia 03 44 

de agosto e que os PEA’s seguintes deverão ser revisados e reapresentados na medida em que 45 

forem solicitados. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e cinquenta e sete minutos, o 46 

decano agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, e para constar eu, Oneide 47 

Andrade da Costa, na condição de Secretária, lavrei a presente ATA, que após aprovada vai ser 48 

assinada por mim e demais membros. Teixeira de Freitas, vinte e três de julho de dois mil e 49 

vinte. 50 

Secretária Executiva 

 

Oneide Andrade da Costa 

 

Demais presentes: 

 

João Batista Lopes da Silva                                           André de Almeida Rego 

 

Dirceu Benincá                                                              Marco Antônio Amaral 

 

Roberta Scaramussa da Silva         Raiane dos Santos Pereira 
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