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Ata da Reunião ordinária da Congregação do Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial, 1 

da Universidade Federal do Sul da Bahia - campus Paulo Freire, realizada em sete de dezembro de 2 

dois mil e vinte.   3 

 

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às nove horas e quinze  minutos, realizou-4 

se a reunião ordinária da Congregação do Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial, 5 

de forma metapresencial, através do link da Sala 6 

virtual:  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/joao-batista-lopes-da-silva. Conselheiros 7 

Participantes: Os docentes João Batista Lopes da Silva, André de Almeida Rego, Joanna Maria 8 

da Cunha de Oliveira Santos Neves e Marco Antônio Amaral. A representante Discente Raiane 9 

dos Santos Pereira. Convidados: o professor Gilson Vieira Monteiro e Wanderley de Jesus 10 

Souza. O professor João Batista dá as boas-vindas à professora Joanna Maria Neves, que passa 11 

integrar este conselho na qualidade de coordenadora pró-tempore do colegiado do curso de 12 

Gestão Ambiental, passando a ter direito a voz e voto. Informes: 1) O professor Gilson Vieira 13 

Monteiro informa que, antes da apresentação dos projetos PIBIC, na próxima quarta-feira, vai 14 

ocorrer uma reunião com os docentes do curso de Direito e o sindicato para saber em que estágio 15 

se encontra o processo de autorização do curso; 2) Representando o BIC, o professor Marco 16 

informa para registro e conhecimento do CFDT que a Portaria UFSB 409/2020 que dispõe sobre 17 

aula EaD desta instituição, determinando o que deve ou não ser feito. O professor teve 18 

conhecimento de algumas interpretações conflitantes sobre essa normativa por parte de 19 

estudantes, que se dirigiram à coordenação do bacharelado de ciências “exigindo” que as 20 

ausências não fossem registradas. Os estudantes foram orientados pela coordenação para 21 

dirimir tais dúvidas. Segundo o dispositivo, por exemplo, poderá haver a “flexibilização dos 22 

registros de frequência, o que não significa desconsiderar a necessidade de lançamento dos 23 

registros de participação no sistema. Funcionamento dos CCs a) A frequência do/a estudante 24 

será lançada no SIGAA seguindo o registro dos dias de aulas, porém deverá ser considerada a 25 

participação do/a estudante nos encontros síncronos e a realização das atividades assíncronas, 26 

cabendo ao/à docente avaliar caso a caso as dificuldades de acesso e as possíveis inconstâncias 27 

da internet. b) Nos casos em que houver estudantes inscritos/as nos CCs que não tenham 28 

acesso constante à Internet, será garantida a disponibilização dos materiais e 29 

referências que permitam o entendimento do conteúdo e acompanhamento do 30 

CC, caso o/a docente assim entenda. c) Recomenda-se que a avaliação no CC seja, 31 

preferencialmente, processual considerando a diversidade de instrumentos avaliativos e 32 
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garantindo a flexibilização para atender às situações distintas dos/as estudantes.”; 3) A 33 

professora Joanna Neves informa que será realizada a primeira reunião do colegiado do curso 34 

do bacharelado interdisciplinar em Gestão Ana qual será definido o calendário de reuniões para 35 

2021, definição/formação do NDE do curso, quem exercerá a vice coordenação do curso e fazer 36 

a alocação dos docentes nos componentes a serem ofertados. Destaca, em tempo, que o curso 37 

já está oficializado no e-MEC; 4). O professor André Rego fala da realização, no dia 15 de 38 

dezembro de 2020 (às 10h00min), da 6ª edição do ciclo de atividade Ética em Tempos de 39 

Pandemia e Pós-pandemia (evento organizado pela Comissão de ética dos Servidores da 40 

UFSB), com a palestra do professor Jessé de Souza (UFABC), abordando o tema “A origem da 41 

perversão social brasileira”, com mediação da professora Joana Angélica Guimarães, reitora da 42 

UFSB; 5) Gilson Monteiro informa que foram feitos ajustes baseados na NT 2 da PROGEAC 43 

e já se tem a distribuição de professores e componentes do Quadrimestre 2020.3 do Curso de 44 

Mídias Digitais, assim como foram feitos ajustes no PPC de Mídias Digitais. Pontos de pauta: 45 

1) Aprovação das Atas das reuniões ordinárias dos dias 22.09.2020 e 09.11.2020; 2) Política de 46 

Segurança da Informação; 3) Eleição para decano e vice decano do CFDT - Comissão 47 

Organizadora; 4) Proposta de Calendário de Reuniões Ordinárias para os meses de janeiro a 48 

maio de 2021; 5) Indicativos de pautas para as reuniões dos meses de janeiro a maio de 49 

2021.  Deliberações:  1) Submetidas a votação, as Atas das reuniões ordinárias dos dias 50 

22.09.2020 e 09.11.2020 foram aprovadas por unanimidade; 2) sobre a política de segurança 51 

da informação, o professor Marco Antônio Amaral apresenta seu parecer. Na conclusão, o 52 

parecerista sugere, dentre outras providências, que, a princípio, a UFSB não deveria implantar 53 

política de vigilância, mas a normativa que rege o tema deveria especificar quais são os 54 

equipamentos de uso da instituição daqueles especializados e de uso exclusivo em laboratórios 55 

de grupos de pesquisa individuais. Acrescenta que a instalação de ativos de software em 56 

equipamentos a instituição deve ser notificada a PROTIC, podendo esta manter um inventário 57 

de ativos de software possibilitando o controle de licenças de uso, avaliar os requisitos de 58 

segurança e emitir alertas sobre atualizações críticas necessárias. Colocado em votação, o 59 

parecer foi aprovado por unanimidade e será enviado à PROTIC para avaliação, já que foi 60 

aprovado por esta congregação. 3) No que diz respeito à eleição para decano e vice decano do 61 

CFDT, o professor João Batista faz a sugestão dos nomes para compor a comissão eleitoral, de 62 

categorias e representações pertinentes ao processo, já tendo consultado essas pessoas 63 

anteriormente sendo elas: a. 1 (um) docente: Guineverre Alvarez Machado de Melo Gomes; b. 64 
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1 (um) técnico administrativo: Bruna Gabriela Nico; c. 1 (um) discente: Raiane dos Santos 65 

Pereira; d. 1 (um) representante do Conselho Estratégico Social do Campus: Moane Vieira; e. 66 

1 (um) membro da Congregação não representante de segmento:  João Batista Lopes da Silva. 67 

Submetida a votação, a comissão eleitoral foi aprovada por unanimidade; 4) As datas sugeridas 68 

para reuniões ordinárias desta congregação no período de janeiro a maio de 2021 são: 28 de 69 

janeiro, 25 de fevereiro, 25 de março, 15 de abril e 06 e maio. Colocado o calendário em 70 

discussão/votação, sem objeções: calendário aprovado; 5). As pautas sugeridas para as reuniões 71 

já programadas são: 28 de janeiro: Apreciação do relatório de gestão 2020 – decanato CFDT; 72 

Apreciação/elaboração do acolhimento dos ingressantes nos cursos de segundo ciclo do CFDT, 73 

item 1.2 do plano de ação/ trabalho do CFDT 2020 (considerando que o quadrimestre 2020.3 74 

se inicia em fevereiro de 2021); proposição de espaços para implantação de laboratório de 75 

mídias digitais; Reunião de 25 de fevereiro: Estreitamento das parcerias interinstitucionais com 76 

instituições públicas e privadas, organizações da sociedade civil, esferas da administração 77 

pública e sociedade em geral, regendo-se pelo princípio da construção coletiva, pluralidade e 78 

democracia (item 3.4 do referido plano de trabalho); Definição de plano de retorno das 79 

atividades presenciais; Reunião de 25 de março: Ações de divulgação da unidade universitária 80 

junto à sociedade articulando iniciativas com os veículos de comunicação, redes sociais e 81 

prestação de serviços; Apreciação do fluxo de ofertas de componentes curriculares dos cursos 82 

do CFDT para 2021; Reunião de 15 de abril: Formulação e aprovação do Regimento Interno 83 

do CFDT sob a luz da concernente normativa externa e interna (item 2.3 do Plano de 84 

Ação/Trabalho do CFDT 2020); Apreciação do Plano de Ação/Trabalho do CFDT exercício 85 

2021). As pautas sugeridas foram aprovadas por unanimidade, salientando que a estas 86 

sugestões, poderão juntar-se outros temas que demandem discussão/ deliberação por parte deste 87 

órgão colegiado. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e cinquenta minutos, o decano 88 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, e para constar eu, Oneide Andrade 89 

da Costa, na condição de Secretária, lavrei a presente ATA, que após aprovada vai ser assinada 90 

por mim e demais membros. Teixeira de Freitas, sete de dezembro de dois mil e vinte. 91 

 

Secretária Executiva 

 

Oneide Andrade da Costa 
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Demais presentes: 

 

João Batista Lopes da Silva                                               André de Almeida Rego 

 

 

Joanna Maria da Cunha de Oliveira Santos Neves           Marco Antônio Amaral                             

 

 

Raiane dos Santos Pereira 
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