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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 vinte e dois de setembro de dois 

mil e vinte.   

 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às nove horas e dezesseis  minutos, 1 

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

Territorial, 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, Marco 5 

Antônio Amaral. A representante Discente Raiane dos Santos Pereira, a representante docente 6 

Roberta Scaramussa da Silva 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. Faltas justificadas: Dirceu Benincá. 9 

Informes: 1) O professor André Rego informa sobre a realização da 3ª etapa do Ciclo de 10 

Atividades Ética em Tempos de Pandemia e Pós-pandemia, dia 25 de setembro de 2020 (das 11 

16 às 18 horas), com o tema Ética na Perspectiva Filosófica, com os debatedores Leandro Gaffo 12 

(UFSB) e Aldo Dinucci (UFS), atividade promovida pela comissão de ética dos servidores da 13 

UFSB; 2) foram concluídas as etapas do planejamento do quadrimestre 2020.2 e as turmas já 14 

encontram-se cadastradas no SIGAA. A partir da próxima semana já será iniciado o 15 

planejamento do quadrimestre 2020.3. As demandas dos cursos engenharia civil, gestão 16 

ambiental e mídias digitais já estão sendo incluídas em relação a componentes curriculares – 17 

cc, caso haja algo a acrescentar sobre essas demandas, que sejam trazidas ao decanato; 3) O 18 

professor João Batista informa que após muitos esforços, o CFDT conseguiu duas vagas para 19 

professor substituto 40h para o curso de engenharia civil, já foi traçado o perfil e as providências 20 

para realizar a seleção já estão sendo tomadas, como elaboração de edital; 4) Informa que a 21 

professora Marcia Roner está voltando do campus Sosígenes Costa e para o campus Paulo 22 

Freire, sem que fosse necessária nenhuma contrapartida; 5)  De 13 a 16 de outubro, quando 23 

inicia o quadrimestre 2020.2 ocorrerá a semana de acolhimento, que já está sendo planejada; 6) 24 

Na tarde de ontem, 21/09/20 ocorreu reunião da comissão gestora deste campus para avaliação 25 

sobre as aulas remotas. As categorias discente e docente se manifestarão nos próximos dias e a 26 

seguir será enviado pela Progeac um formulário para colher informações dessa situação para 27 

dar um feed-back de como ocorreu o ensino remoto no decorrer do quadrimestre 2020.1; 7) 28 

Finalizando os informes, o professor João Batista destaca que na próxima sexta-feira, 25 de 29 

setembro, o CFDT promoverá o evento para divulgação dos novos cursos, a saber engenharia 30 

civil (40 vagas), gestão ambiental (30 vagas) e mídias digitais (30 vagas), pede a colaboração 31 

de todos para divulgar  e levar ao conhecimento da sociedade sobre a implantação e execução 32 

desses cursos, que podem atender à demanda de estudantes que desejam ingressar em cursos de 33 

segundo ciclo neste campus. Pontos de pauta: 1) Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária 34 

do dia 17.08.2020; 2) Avaliação do PPC de Medicina Veterinária; 3) Ad Referendum - 35 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/joao-batista-lopes-da-silva
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Aprovação do Projeto de Pesquisa: As Tecnologias da Inteligência e os Ecossistemas Virtuosos 36 

de Aprendizagens (EVA); 4) Ad Referendum - Aprovação de Relatório Final de Atividade de 37 

Extensão: Oficina de Currículo Lattes; 5) Ad Referendum - Aprovação de Atividade de 38 

Extensão: Oficina de formatação de textos científicos em Word; 6) Ad Referendum - Aprovação 39 

de Relatório Final de Atividade de Extensão: Oficina de formatação de textos científicos em 40 

Word; 7) Aprovação Ad Referendum da Atividade de Extensão - Ciclo de palestras de ensino e 41 

pesquisa; 8) Redistribuição  e/ou permuta UFOPA para UFSB - Profa. Dayse Drielly Souza 42 

Santana Vieira; 9) Aprovação  Ad Referendum do Relatório Final de Atividade de Extensão - 43 

Educação Para  Mudanças Climáticas Nas Escolas de Teixeira de Freitas: cuidando 44 

de  florestas, resíduos e água.  Deliberações:  1) Submetida a votação, a ata da reunião 45 

extraordinária foi aprovada por unanimidade; 2) Sobre a avaliação do PPC de medicina 46 

veterinária, o professor André Rego apresenta sua relatoria e submetido a votação, o parecer 47 

sobre PPC de medicina veterinária é aprovado por unanimidade;   3) Sobre os pontos de pauta 48 

3, 4,5,6,7 e 9, trata-se de análise de aprovações Ad Referendum, realizadas por este decanato. 49 

Após leitura dos nomes dos projetos, os participantes homologam por unanimidade as 50 

aprovações Ad Referendum; 8) No que tange ao pedido de Redistribuição e/ou permuta UFOPA 51 

para UFSB da Profa. Dayse Drielly Souza Santana Vieira, profissional da área de biologia/ 52 

genética, o encaminhamento é para que os coordenadores dos cursos apresentem a proposta nos 53 

respectivos colegiados verificando se há interesse na permuta, pois não existe código de vaga 54 

disponível que viabilize a vinda da docente neste momento.  Nada mais havendo a tratar, às dez 55 

horas e seis minutos, o decano agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, e 56 

para constar eu, Oneide Andrade da Costa, na condição de Secretária, lavrei a presente ATA, 57 

que após aprovada vai ser assinada por mim e demais membros. Teixeira de Freitas, vinte e 58 

dois de setembro de dois mil e vinte. 59 

 

Secretária Executiva 

 

Oneide Andrade da Costa 

 

Demais presentes: 

 

João Batista Lopes da Silva                                           André de Almeida Rego 

 

Marco Antônio Amaral                                                 Raiane dos Santos Pereira 

 

Roberta Scaramussa da Silva                                         Samuel Siquara Giacomin 60 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 26/01/2021

ATA Nº 10/2021 - CFDT (11.01.07.08) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 26/01/2021 21:41 ) 
JOAO BATISTA LOPES DA SILVA 

DIRETOR

1932539

(Assinado digitalmente em 01/02/2021 08:21 ) 
SAMUEL SIQUARA GIACOMIN 

ENFERMEIRO-AREA 

1187637

(Assinado digitalmente em 28/01/2021 09:41 ) 
ONEIDE ANDRADE DA COSTA 

SECRETARIO EXECUTIVO 

1647276

(Assinado digitalmente em 01/02/2021 11:00 ) 
ANDRE DE ALMEIDA REGO 

DIRETOR

2253651

(Assinado digitalmente em 05/04/2021 16:52 ) 
ROBERTA SCARAMUSSA DA SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1478425

(Assinado digitalmente em 27/01/2021 11:02 ) 
MARCO ANTONIO AMARAL 

COORDENADOR DE CURSO

1040044

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.ufsb.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 10 2021 ATA 26/01/2021 e93a3a7d73

https://sig.ufsb.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

