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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 oito de janeiro de dois mil
e vinte e um.  

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil  e vinte e um, às nove horas e treze
minutos,  realizou-se  a  reunião  ordinária  da  Congregação  do  Centro  de  Formação  em
Desenvolvimento  Territorial,  de  forma  metapresencial,  através  do  link  da  Sala  virtual:
 https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/joao-batista-lopes-da-silva.  Conselheiros
Participantes: Os  docentes  João Batista  Lopes  da  Silva,  André  de  Almeida  Rego,  Joanna
Maria da Cunha de Oliveira Santos Neves, Marco Antônio Amaral. A representante Discente
Raiane  dos  Santos  Pereira,  o  professor  André  Domingues  dos  Santos  representando  o
colegiado  do  curso  de  Mídias  Digitais  e  são  dadas  as  boas-vindas  ao  professor  Prof.
Wanderley de Jesus Souza, que passa a ser membro representando o curso de engenharia civil.
Faltas  justificadas:  Dirceu Benincá.  Informes:  1)  o Professor André Rêgo informa que o
B.I.H. formou comissão para escolha da nova coordenação deste colegiado, comissão formada
para  conduzir  a  referida  escolha;  2)  A  professora  Joanna  Neves  solicita informações
atualizadas sobre a nomeação dos coordenadores dos novos cursos criados nesta instituição
para que estejam em condições de igualdade com os demais coordenadores de cursos, já que a
oficialização estava  prevista  para  ocorrer  no  mês  de  janeiro  e  isso ainda  não ocorreu.  O
professor  João  Batista  responde  que  institucionalmente,  os  novos  coordenadores  já  estão
oficializados como tal, porém a reitoria está remanejando funções gratificadas compatíveis
com os  demais  para  regularizar  a  situação,  o  que  deve  ser  feito  muito  em breve;  3)  Foi
designada  substituta  eventual  para  sanar  possíveis  impedimentos  de  representação  neste
decanato. Foi escolhida a professora Guineverre Alvarez Machado de Melo Gomes; 4) sobre a
contratação  de  professores  substitutos  para  o  curso  de  engenharia  civil,  após  a  seleção
realizada, foram aprovados 2 professores que aguardam a convocação. Pontos de pauta  : 1)
Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 07.12.2020;  2) apreciação do relatório de
gestão  2020  –  decanato  do  CFDT;  3)  Apreciação  /  organização  do  acolhimento  dos
ingressantes nos cursos de 2º ciclo do CFDT – item 1.2 do plano de ação/ trabalho do CFDT
2020  (2020.3  se  inicia  em  22  de  fevereiro  de  2021);  4) apreciação  da  aprovação
ad referendum -  atividade de extensão: I  Seminário Discente de Práticas Pedagógicas em
Ciências da Natureza e suas  Tecnologias; 5) política  institucional de pesquisa da UFSB; 6)
recomposição  da congregação do CFDT(representantes: Tae; docente; e conselho social de 
campus); 7) proposta  de vagas 2021.  Deliberações  :  1) Submetida a votação, com cinco
votos favoráveis e duas abstenções, a ata da reunião ordinária de 07 de dezembro de 2020 foi
aprovada;  2)  Apresentado  o  relatório  de  gestão  2020,  o  professor  André  destaca  as
dificuldades da pandemia, a importância da CPA de orientar melhor os estudantes no percurso
acadêmico para melhorar os números de egressos, formandos nos cursos de segundo ciclo.
Submetido a votação, o relatório é aprovado por seis votos; 3) Sobre o acolhimento dos novos
estudantes, a professora Joanna Neves solicita informações sobre quantitativo de estudantes
matriculados, propõe-se que aconteça na forma virtual ainda em virtude da pandemia, nos dias
24  e  25  de  fevereiro  a  partir  das  19h,  sendo  o 1º  dia  abertura  pelo  CFDT-  decanos,
coordenadores e que sejam convidados profissionais que já atuem no mercado de trabalho e
demonstrem perspectivas práticas nas referidas profissões.  Acrescenta-se a necessidade de
criação de perfil do CFDT em redes sociais a exemplo do instagram; 4) sobre a aprovação ad 
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referendum - atividade de extensão: I seminário discente de práticas pedagógicas em ciências
da natureza e suas  tecnologias, coordenado pela professora Danielle Barros Silva Fortuna, a
atividade  foi  aprovada  por  ad  referendum,  que  colocado  sob  votação,  os  participantes
homologam por unanimidade a aprovação; 5) No que diz respeito à política  institucional de
pesquisa da UFSB, o professor André Domingues apresenta seu parecer sobre a proposta de
política institucional de pesquisa e conclui que a minuta traz uma proposta interessante, mas
apresenta  sugestões  de  alterações/inserções.  Aprovado  o  parecer  por  unanimidade,  o
documento será encaminhado à PROPG, à diretoria  de pós-graduação para apreciação;  6)
Diante  da  necessidade  de  recomposição  da  Congregação  do  CFDT,  é  preciso  que  tenha
representante Técnico Administrativo, representante Docente e Conselho Social de Campus. A
sugestão é que seja feita consulta direta para saber do interesse de alguém em cada categoria;
fazer uma chamada geral aos docentes vinculados ao CFDT e quanto ao CES verificar quem
são os membros ativos e saber quais terão interesse para participarem desta congregação. 7)
No  que  tange  à  Proposta de  Vagas  para  o  SISU  2021,  apresentado  o  quadro  de  vagas
descriminadas e quantidade de egressos em cada curso. Diante da complexidade do assunto
analisado,  foram  apresentadas  duas  propostas  aos  presentes,  sendo  escolhida  a  segunda
proposta: realizar reunião (data a ser escolhida – 2, 3 ou 4 de fevereiro) específica para tratar
do assunto, preferencialmente com a participação de um representante da Progeac para dirimir
dúvidas e trazer esclarecimentos para apresentação definitiva de vagas a serem propostas.
Nada mais havendo a tratar, às onze horas e vinte e quatro minutos, o 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 vai ser assinada por mim
e demais membros. Teixeira de Freitas, vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte e um.

Secretária Executiva

Oneide Andrade da Costa

Demais presentes:

João Batista Lopes da Silva                                           André de Almeida Rego

André Domingues dos Santos                                       Joanna Mª da Cunha de Oliveira S.
Neves

Marco Antônio Amaral                                                 Raiane dos Santos Pereira

Wanderley de Jesus Souza
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 28/01/2021

ATA Nº 70/2021 - CFDT (11.01.07.08) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 17/03/2021 11:37 ) 
ANDRE DOMINGUES DOS SANTOS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1148032

(Assinado digitalmente em 04/03/2021 17:57 ) 
JOAO BATISTA LOPES DA SILVA 

DIRETOR

1932539

(Assinado digitalmente em 04/03/2021 19:45 ) 
WANDERLEY DE JESUS SOUZA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1955874

(Assinado digitalmente em 04/03/2021 17:54 ) 
ANDRE DE ALMEIDA REGO 

DIRETOR

2253651

(Assinado digitalmente em 17/03/2021 10:56 ) 
JOANNA MARIA DA CUNHA DE OLIVEIRA

SANTOS NEVES 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1361004

(Assinado digitalmente em 05/03/2021 09:27 ) 
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: 70 2021 ATA 04/03/2021 329775a901

https://sig.ufsb.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf
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Emitido em 24/03/2021

ATA Nº 125/2021 - CFDT (11.01.07.08) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 25/03/2021 09:50 ) 
ONEIDE ANDRADE DA COSTA 

SECRETARIO EXECUTIVO 

1647276

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: 125 2021 ATA 24/03/2021 92ad85aea1

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

