
 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial 

Campus Paulo Freire 

 

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 dezessete de agosto de dois mil e 

vinte.   

 

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às nove horas e oito minutos, realizou-1 

se a reunião ordinária da Congregação do Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial, 2 

de forma metapresencial, através do link da Sala 3 

virtual:  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/joao-batista-lopes-da-silva. Conselheiros 4 

Participantes: Os docentes João Batista Lopes da Silva, André de Almeida Rego, Dirceu 5 

Benincá, Marco Antônio Amaral, Roberta Scaramussa da Silva. A representante Discente 6 

Raiane dos Santos Pereira e o representante dos Técnicos Administrativos em Educação, 7 

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

Joanna Maria da Cunha de Oliveira Santos Neves. Informes: 1) O professor João Batista 9 

informa que na semana passada ele na condição de decano do CFDT, juntamente com a 10 

professora Lívia Lemos e o professor William Freitas, decanos do Ihac e CFCS, 11 

respectivamente se reuniram com o prefeito deste município, Temóteo Brito para tratar da 12 

doação permanente da área onde funciona o CPF. Além disso, foi apresentado ao gestor 13 

municipal o projeto de implantação do curso de medicina veterinária neste campus, o que 14 

beneficiaria toda a região do extremo sul. Os itens então propostos serão analisados pelo 15 

administrador municipal, que comprometeu-se a levá-los à pauta da câmara legislativa 16 

municipal e os decanos aguardam a devolutiva; 2) A comissão gestora reuniu-se e pretende 17 

sugerir na próxima reunião do Conselho Universitário que seja feito um processo avaliativo 18 

entre discentes e docentes sobre a retomada das atividades, que seja dado feedback sobre as 19 

aulas on line para que se tenha parâmetros de avaliação da situação; 3) O professor André Rêgo 20 

destaca a realização da entrega de notebooks a estudantes que informaram não terem aparelhos 21 

para acompanhar as aulas virtualmente. A grande maioria dos alunos já compareceu para efetuar  22 

o empréstimo; 4) O professor André aproveita para parabenizar o professor Gilson Monteiro 23 

pelo programa “Universidade e Você”, que vem sendo veiculado pela rádio Sucesso FM, 24 

através do qual vem sendo feita a divulgação de ações desta universidade para toda a região; 5) 25 

O professor Gilson Monteiro informa que será realizada a “Live de ritmos ECOEM UFSB” no 26 

dia 1º de setembro, um encontro virtual de música também dando visibilidade à UFSB, 27 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/joao-batista-lopes-da-silva
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comemorando a volta às aulas. Pontos de pauta: 1) Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária 28 

do dia 23.07.2020; 2) Pedido de Remoção da Professora Márcia Roner do IHAC-CSC para o 29 

CFDT-CPF; 3) Avaliação do PPC de Medicina Veterinária; 4) Possibilidade de permuta: José 30 

Inaldo Chaves Júnior, UnB; 5) Possibilidade de permuta: Tarciso Binoti Simas; 6) Ad 31 

Referendum - Autorização do Projeto de Extensão: Oficina de Currículo Lattes; 7) Ad 32 

Referendum - Aprovação do Regimento "REGIMENTO INTERNO DA REDE DE 33 

LABORATÓRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB) - 34 

CAMPUS PAULO FREIRE" Coordenação de Laboratórios do CPF. Prof. João Batista Lopes 35 

da Silva iniciou as Deliberações: 1) Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do dia 36 

23.07.2020: Submetida a votação, a ata da reunião extraordinária foi aprovada por 37 

unanimidade; 2) Pedido de Remoção da Professora Márcia Roner do IHAC-CSC para o 38 

CFDT-CPF: A respeito do pedido da professora Márcia Roner, após algumas colocações 39 

favoráveis à aceitação do pleito, submetido à votação, o pedido foi aprovado por unanimidade; 40 

3) Avaliação do PPC de Medicina Veterinária: Á respeito do PPC de medicina veterinária, 41 

o parecerista prof.° André não teve tempo hábil para debruçar-se sobre o texto e trazer suas 42 

análises, motivo pelo qual esse ponto de pauta será retomado na próxima reunião ordinária desta 43 

congregação; 4) Possibilidade de permuta: José Inaldo Chaves Júnior, UnB: Sobre a 44 

possibilidade de vinda do servidor professor José Inaldo Chaves Júnior, que se coloca à 45 

disposição para vir da Universidade de Brasília- UNB para o campus Paulo Freire, UFSB, 46 

depende da possibilidade de permuta com algum colega que deseje migrar para aquela 47 

instituição ou disponibilização de código de vaga para que seja afeita a compensação entre as 48 

instituições. Verificou-se que, inicialmente, que é necessário que averiguar junto ao corpo 49 

docente do CPF se alguém tem interesse em migrar para a UNB. Sendo o professor Inaldo é da 50 

área de História, o professor André Rego verificará junto aos membros do colegiado do B.I. 51 

Humanidades se há algum interessado, assim como a representação docente verificará junto aos 52 

demais docentes. 5) Possibilidade de permuta: Tarciso Binoti Simas: seguindo o mesmo 53 

raciocínio, acerca da possibilidade da vinda do Tarciso Binoti Simas será conduzida levando-54 

se ao conhecimento de todos os professores, em especial indagando docentes dos bacharelados 55 

interdisciplinares  de ciências e humanidades; 6) Ad Referendum - Autorização do Projeto de 56 

Extensão: Oficina de Currículo Lattes: Após elucidações do professor Marco Antônio 57 

Amaral, que participou da realização do projeto, foi aberta a votação e o Ad Referendum de 58 

aprovação deste projeto foi homologado por unanimidade. Outros projetos seriam apreciados, 59 
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mas em consenso, a congregação decidiu pela análise dos mesmos na próxima reunião 60 

ordinária; 7) Ad Referendum - Aprovação do Regimento "REGIMENTO INTERNO DA 61 

REDE DE LABORATÓRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 62 

(UFSB) - CAMPUS PAULO FREIRE" Coordenação de Laboratórios do CPF: Antes da 63 

votação, os membros fazem ponderações, como a professora Joanna Neves, que lembra da 64 

necessidade de identificação de como se faz a gestão dos laboratórios. Há uma crítica 65 

generalizada no que diz respeito às pesquisas de especificações para a compra de materiais, 66 

pesquisa de produtos, de livros e equipamentos para montagem de planilhas de compras e que 67 

essas atribuições estão sendo delegadas aos docentes. O professor João Batista explica que 68 

ocorreu uma reunião entre a comissão gestora e os coordenadores dos laboratórios deste campus 69 

para tratar desse assunto e que aproveitou a oportunidade para apresentar a insatisfação dos 70 

docentes quanto a forma que esses processos de aquisição estão sendo conduzidos, exigindo-se 71 

que os docentes façam memória de cálculo, pesquisas de preço e outras coisas. Na ocasião, foi 72 

informado que a coordenação dos laboratórios sofrerá alterações em breve e pode ser a 73 

oportunidade de ajustar essas incongruências apontadas. Após as ponderações dos conselheiros, 74 

o Ad Referendum que aprovou o regimento interno da rede de laboratórios deste campus foi 75 

submetido à votação e homologado/aprovado nesta instância por unanimidade. Nada mais 76 

havendo a tratar, às dez horas e quarenta e três minutos, o decano agradeceu a presença de todos 77 

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

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

membros. Teixeira de Freitas, dezessete de agosto de dois mil e vinte. 80 

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 

 

Samuel Siquara Giacomin 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 22/09/2020 10:31 ) 
JOAO BATISTA LOPES DA SILVA 

DIRETOR

1932539

(Assinado digitalmente em 22/09/2020 14:18 ) 
SAMUEL SIQUARA GIACOMIN 

ENFERMEIRO-AREA 

1187637

(Assinado digitalmente em 21/10/2020 14:31 ) 
ANDRE DE ALMEIDA REGO 

DIRETOR

2253651

(Assinado digitalmente em 22/09/2020 11:30 ) 
DIRCEU BENINCA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1770872

(Assinado digitalmente em 30/09/2020 11:19 ) 
ROBERTA SCARAMUSSA DA SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1478425

(Assinado digitalmente em 22/09/2020 13:20 ) 
MARCO ANTONIO AMARAL 

COORDENADOR DE CURSO

1040044
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