
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

   Instituto de Humanidades, Artes e Ciências – IHAC  

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 vinte e cinco de fevereiro de dois 

mil e vinte e um.   

 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às nove horas e dez 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 virtual: 3 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/andre-de-almeida-rego. Conselheiros Participantes: Os 4 
docentes André de Almeida Rego (vice-decano), Danielle Barros Fortuna (curso gestão 5 
ambiental), Dirceu Benincá (B.I. Humanidades),Wanderley de Jesus Souza(curso engenharia 6 

civil), Gilson Vieira Monteiro ?(curso mídias digitais), Guineverre Alvarez Machado de Melo 7 
Gomes (PPGCS), Moane Vieira Sousa (CES); A representante Discente Raiane dos Santos 8 
Pereira. Faltas justificadas: João Batista Lopes da Silva (licença paternidade). Informes: 1) o 9 

Professor André Rêgo informa que será realizada entre os dias 1º e 05 de março de 2021 reunião 10 
com a Comissão de Gestão de Suprimentos Laboratoriais para formulação de proposta, a ser 11 
encaminhada à Diretoria de Administração da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração 12 

(DIRAD-PROPA), com recomendações de melhoria nas operações, fluxos e processos de 13 
aquisição de materiais, insumos e equipamentos, tais como informatização do processo de 14 

compras (planilhas são inviáveis e pouco funcionais); construção coletiva das funções de cada 15 
colaborador no processo de compras; formação de uma equipe de apoio; prazos adequados para 16 

a realização dos processos; capacitação dos envolvidos na realização dos processos; 17 
estabelecimento de um fluxo claro para o Plano Anual de Contratações; estabelecimento de um 18 

cronograma de compras; 2) Realização entre nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2021, da atividade 19 
de acolhimento dos discentes dos novos cursos do CFDT (Bacharelados em Mídias Digitais, 20 
Gestão Ambiental e Engenharia Civil); 3) Encaminhamento do edital de seleção da primeira 21 
turma do mestrado acadêmico em Ciências e Sustentabilidade (PPGCS) do CFDT. A proposta 22 

foi construída por comissão e apreciada pelo colegiado do PPGCS e agora será encaminhada 23 
para a Procuradoria Jurídica, dando continuidade aos trâmites do processo. A previsão é que a 24 
primeira turma passe a funcionar em 2021.1; 4) Abertura, no dia 23 de fevereiro de 2021, do 25 
edital para escolha dos novos decano e vice-decano do Centro de Formação em 26 
Desenvolvimento Territorial, com período de consulta ocorrendo nos dias 15 e 16 de março de 27 

2021; 5) Realização, no dia 05 de fevereiro de 2021, de reunião com decanos das unidades 28 
acadêmicas e a PROGEAC para definição da oferta de vagas para a entrada SISU 2021.2, pelo 29 

qual ficou definida a proposta 02 para o CFDT, com o seguinte quantitativo por curso: BIC com 30 
80 vagas no turno vespertino (seleção SISU 55 + CUNI 25); BIH com 80 vagas no turno 31 
vespertino (seleção SISU 55 + CUNI 25); Bacharelado em Engenharia Civil 40 vagas no turno 32 
integral (seleção SISU 18 + Seleção 2º ciclo 22); Bacharelado em Mídias Digitais noturno 30 33 
vagas (Seleção SISU 15 vagas + seleção 2º ciclo 15 vagas) e Bacharelado em Gestão Ambiental 34 

30 vagas (Seleção SISU 15 vagas + seleção 2º ciclo 15 vagas).  6) Raiane informa sua intenção 35 
em não fazer mais a representação discente nesta congregação, por motivos de foro íntimo e foi 36 
orientada a consultar seus pares; 7) O professor Wanderley informa que ontem ocorreu  o evento 37 
das coordenações para apresentar os cursos de segundo ciclo aos estudantes e hoje haverá uma 38 
roda de conversa com profissionais que atuam no mercado de trabalho para falar sobre as 39 
perspectivas atuais de inserção destes ingressantes no futuro; 8) a professora Guineverre 40 
informa que os preparativos para a escolha do novo decanato deste centro estão em andamento, 41 
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com publicação do edital de data para a votação e demais informações, como inscrição de chapa 42 

nos dias 02 e 03 de março próximos. Sobre o Programa de Pós-Graduação e Ciências e 43 
Sustentabilidade – PPGCS, estão em andamento as atividades de duas comissões para 44 
impulsionar os trabalhos a exemplo da revisão do regimento interno e para elaboração do edital 45 
de seleção para ingresso nos cursos deste programa, elaboração dos anexos, definição de prazos 46 
e outros detalhes. Salienta, em tempo, que participou da reunião da PROPG com os 47 

coordenadores de todas as pós-graduações, como parte de um processo de autoavaliação, que 48 
avança aos poucos nesta instituição. Pontos de pauta: 1) Leitura e aprovação da Ata da Reunião 49 
Ordinária do dia 28.01.2021; 2) Homologação ad referendum de aprovação do seguinte 50 
documento: O RELATÓRIO FINAL da Ação de Extensão/ Tipo da Ação: PROJETO/ Título: 51 
GEO na Escola: Uma proposta de extensão universitária para o ensino de Geociências/ Nome 52 

do coordenador: JOANNA MARIA DA CUNHA DE OLIVEIRA SANTOS NEVES; 3) 53 
Estreitamento de parcerias do CFDT; 4) Plano de Desenvolvimento da Unidade CFDT 54 

Tecnologias; 5) Posicionamento do CFDT sobre documento do IHAC e planejamento da 55 
unidade universitária; 6) Recomposição das representações dos servidores técnicos 56 
administrativos, dos servidores docentes e do Conselho Social do Campus Paulo Freire na 57 
Congregação do CFDT; 7) proposta  de vagas 2021.  Deliberações:  1) Submetida a votação, 58 

com quatro votos favoráveis e duas abstenções, a ata da reunião ordinária de 28 de janeiro de 59 
2021 foi aprovada; 2) sobre a aprovação ad referendum do RELATÓRIO FINAL da Ação de 60 

Extensão/ Tipo da Ação: PROJETO/ Título: GEO na Escola: Uma proposta de extensão 61 
universitária para o ensino de Geociências, coordenado pela docente Joanna Maria da Cunha 62 
de Oliveira Santos Neves, os participantes homologam por unanimidade a aprovação; 3) Sobre 63 

as ações para estreitamento de parcerias por parte do CFDT, o professor André Rêgo apresenta 64 
sua relatoria, com sugestões de ações para alcançar e fomentar parcerias. O professor André 65 

ressalta a importância de dar encaminhamento a temas pactuados ainda em reuniões de 2020, 66 
que são de extrema importância e que precisam ser retomados, discutidos no âmbito dos 67 

colegiados. As parcerias devem ser buscadas de formas variadas, dentro do âmbito legal 68 
conferido às instituições públicas com objetivos diversos como estágios para os discentes, 69 

fomento de projetos de extensão, apresentar às autoridades locais e instituições privadas, 70 

ONG’s os cursos deste centro de formação com base, inclusive, nos estudos de demanda já 71 
realizados. O encaminhamento confere a cada coordenador de curso e representações de 72 

instâncias dessa congregação que leve esta demanda aos seus pares para discussão e elaboração 73 
de propostas de parcerias que contemplem os objetivos elencados por este centro de formação, 74 
apresentando devolutiva dessas discussões na próxima reunião (25 de março) desta 75 

congregação; 4) a Diretoria de Planejamento da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento 76 
– DIRPLAN/PROPA apresentou o  Plano de Desenvolvimento da Unidade CFDT Tecnologias, 77 
dando continuidade aos trabalhos de detalhamento do Plano Institucional da UFSB, 78 

determinando aos setores e unidades acadêmicas a formação de comissão com representantes 79 

de todas as categorias: docentes, Técnicos Administrativos e discentes. Os participantes 80 
concordaram que em virtude da complexidade e sendo tal assunto de interesse de toda a 81 
comunidade acadêmica, votou-se inicialmente pela ampliação da comissão para que fosse 82 

composta também por representante do Conselho Estratégico Social, além das representações 83 
supramencionadas. O representante docente será o professor André Rêgo; a estudante Raiane 84 

será a representante temporariamente, tendo em vista sua manifestação no início da reunião 85 
pedindo para deixar essa congregação; para representar o CES foi indicada Moane; sobre a 86 
representação TAE, será feita uma consulta para retirada do nome; 5) Em se tratando do 87 
posicionamento do CFDT sobre documento do IHAC e planejamento da unidade universitária, 88 
a discussão sobre a manutenção dos Ihacs foram realizadas no ano de 2020 e o posicionamento 89 
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desta congregação sempre foi e continua sendo pela manutenção dos institutos de humanidades, 90 

artes e ciências, ao mesmo tempo que os membros acreditam que não devem opinar sobre o 91 
planejamento de outra unidade acadêmica. Esta congregação, portanto define que o primeiro 92 
encaminhamento é concordar com o documento que defende a manutenção do Ihac, sem 93 
sugestão de acréscimo ou correções e que cada colegiado faça seu planejamento, principalmente 94 
no que diz respeito a oferta dos componentes curriculares do período 2021, assim como outros 95 

aspectos que julgarem relevantes e retornarem com esse planejamento na próxima reunião. 96 
Encaminhamento submetido a votação, todos os participantes demonstram anuência, portanto, 97 
encaminhamentos aprovados; 6). Acerca da Recomposição das representações dos servidores 98 
técnicos administrativos, dos servidores docentes e do Conselho Social do Campus Paulo Freire 99 
na Congregação do CFDT, o professor André informa que a professora Marcia Nunes Bandeira 100 

Roner passa a ser a representante docente, tendo como suplente a docente Mydiã Falcão Freitas; 101 
Moane Vieira Sousa representa a partir dessa reunião o Conselho Estratégico Social (suplente 102 

a ser verificado); o/a representante técnico administrativo ainda não foi retirado entre os 103 
membros da categoria. Apresentados os nomes e submetidos a votação, os participantes 104 
aprovam por unanimidade.  Nada mais havendo a tratar, às onze horas e vinte e sete minutos, o 105 
vice decano agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, e para constar eu, 106 

Oneide Andrade da Costa, na condição de Secretária, lavrei a presente ATA, que após aprovada 107 
vai ser assinada por mim e demais membros. Teixeira de Freitas, vinte e cinco de fevereiro de 108 

dois mil e vinte e um. 109 

 

Secretária Executiva 

 

Oneide Andrade da Costa 

 

Demais presentes: 

 

André de Almeida Rego                                           Danielle Barros Fortuna 

 

Dirceu Benincá                                                         Gilson Vieira Monteiro 

 

Guineverre Alvarez Machado de Melo Gomes         Moane Vieira Sousa 

 

Raiane dos Santos Pereira                                         Wanderley de Jesus Souza 
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 25/02/2021

ATA Nº 143/2021 - CFDT (11.01.07.08) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 30/03/2021 14:09 ) 
JOAO BATISTA LOPES DA SILVA 

DIRETOR

1932539

(Assinado digitalmente em 30/03/2021 22:16 ) 
ONEIDE ANDRADE DA COSTA 

SECRETARIO EXECUTIVO 

1647276

(Assinado digitalmente em 30/03/2021 14:40 ) 
WANDERLEY DE JESUS SOUZA 

COORDENADOR DE CURSO

1955874

(Assinado digitalmente em 30/03/2021 18:37 ) 
ANDRE DE ALMEIDA REGO 

DIRETOR

2253651

(Assinado digitalmente em 30/03/2021 15:15 ) 
DIRCEU BENINCA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1770872

(Assinado digitalmente em 30/03/2021 15:05 ) 
GILSON VIEIRA MONTEIRO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1171462

(Assinado digitalmente em 30/03/2021 15:27 ) 
GUINEVERRE ALVAREZ MACHADO DE MELO

GOMES 
COORDENADOR DE CURSO

3044864

(Assinado digitalmente em 01/04/2021 21:10 ) 
DANIELLE BARROS SILVA FORTUNA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3089910
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