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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 cinco de março de dois mil 

e vinte e um.   

 

Aos vinte e cinco dias do mês de março 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 João Batista Lopes da Silva (decano) André de Almeida Rego (vice decano), Joanna 5 
Maria da Cunha de Oliveira Santos Neves (Curso Gestão Ambiental), Dirceu Benincá (B.I. 6 

Humanidades), Wanderley de Jesus Souza (Curso Engenharia Civil), Gilson Vieira Monteiro 7 
(Curso Mídias Digitais), Guineverre Alvarez Machado de Melo Gomes (PPGCS), Marcia 8 
Nunes Bandeira Roner (representante docente), Moane Vieira Sousa (CES), Elissandro Santos 9 

Rocha (representante Técnico Administrativo) e Raiane dos Santos Pereira (representante 10 
discente). Faltas justificadas: Marco Antônio Amaral (B.I. Ciências). Informes: 1) A 11 
representante discente Raiane informa que, sobre sua manifestação por deixar de fazer parte 12 

desta congregação e buscando um substituto, entrou em contato com o representante dos 13 
discentes do CPF, Elves Soares Meira, que a orientou sobre o rito, que a iniciativa para o pleito 14 

deve partir do decanato, conforme resolução vigente e as providências serão tomadas em breve 15 
e que até lá o suplente deve assumir o lugar de representante estudantil nesta instância 16 

colegiada; 2) a professora Guineverre relata que o PPGCS  esteve trabalhando na revisão para 17 
aprovação do regimento interno e o texto foi enviado às instâncias superiores desta universidade 18 

para apreciação. Atualmente, estão sendo promovidas reuniões extraordinárias internas 19 
trabalhando no edital de seleção para admissão da primeira turma, que precisa seguir um 20 
protocolo interno de avaliação. Estão sendo definidos também detalhes como docentes, 21 
componentes curriculares a serem ofertados ainda para o ano corrente; informa, em tempo, hoje 22 

ministrará um Workshop sobre pesquisa científica com os colegas da UFCA, fruto de parceria 23 
institucional que firmada entre os grupos de pesquisa RG Clima (UFSB) e LIEGS (UFCA).  3) 24 
A professora Joanna informa que o projeto Mineração Urbana (Profa. Tácia, Profa. Peolla, Prof. 25 
EdCarlos, Profa. Tatiane Benvenutti e Prof. Joanna Neves) que objetiva Caracterizar de forma 26 
quantitativa e qualitativa resíduos sólidos de equipamentos eletroeletrônicos gerados nas 27 

cidades de Ilhéus, Itabuna e Teixeira de Freitas foi selecionado para a primeira etapa do Catalisa 28 
ICT do Sebrae. O Curso de Gestão Ambiental está organizando o Ciclo de Conferências: 29 

Experiências em Gestão Ambiental, onde realizaremos dia 26/04 a Conferência Gestão 30 
Ambiental na Eletrobrás com as Analistas de Nível Superior Daniella Feteira Soares e Moara 31 
Morasche; Dia 03/05 a Conferência Gestão Ambiental de Unidades de Conservação com os 32 
ANS Rafael Rossato e Dayse Leite (Parque Nacional do Descobrimento); e Dia 10/05 a 33 
Conferência Gestão Ambiental na Universidade Federal do Sul da Bahia, ministrada pelo Prof. 34 

Leonardo Evangelista Moraes, Assessoria de Sustentabilidade da UFSB. O curso de Gestão 35 
Ambiental está concorrendo com três projetos de pesquisa, em um Edital junto ao ICM-Bio que 36 
fomentará bolsas de pesquisa para os estudantes do curso. Serão trabalhos de pesquisa na área 37 
de biogeoquímica, avaliação da efetividade da gestão ambiental do parque e pesquisa com óleos 38 
essenciais para geração de fonte de renda à população. Como iniciativa de divulgar a UFSB, 39 
promover a divulgação científica e o Curso de Gestão Ambiental, está no ar o Instagram do 40 
curso @gesamb_ufsb; 4) O professor Gilson destaca que foi aberto ontem o edital para processo 41 
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seletivo de oferta de vagas residuais de cursos de graduação por meio de reingresso, 42 

transferência externa e ingresso de portadores de diploma em cursos da UFSB. Maiores 43 
informações podem ser adquiridas pelo link: https://ufsb.edu.br/images/editais/2021/Edital-03-44 
2021-Progeac/Edital_n._03-2021.pdf.  5) O professor Dirceu informa que na semana passada 45 
realizou-se eleição pela qual passou a ser o coordenador do colegiado do B.I. Humanidades, e 46 
o professor André Rego como vice coordenador. 6) O professor André lembra que ocorreu 47 

ontem reunião do Conselho Universitário, na qual, dentre outras deliberações, foi aprovado o 48 
plano de segurança institucional referente à tecnologia da informação e comunicação, já trazido 49 
à baila desta congregação em reunião anterior. Informa que na mesma ocasião o calendário 50 
acadêmico, relatoria do professor João Batista, 2021 foi aprovado pelo Consuni, adotando-se a 51 
estratégia de começar o quadrimestre 2021.1 ao final de maio, que terá 11 semanas nos 52 

primeiros dois quadrimestres e o terceiro terá 10 semanas, planejamento pelo qual é almejado 53 
compensar os dias parados e regularizar os períodos acadêmicos atrasados por conta da 54 

pandemia em 2023; Em tempo, informa que o relatório de gestão da UFSB de 2020 foi aprovado 55 
nessa reunião do Consuni. 7) o professor João informa que ontem foi lançado edital PROPG 56 
03/2021, que tem por objetivo compor banco de projetos para concessão de bolsas no Programa 57 
de Iniciação à Pesquisa, Criação e Inovação (PIPCI) o informe de iniciação científica e salienta 58 

que os projetos precisam ser aprovados nas congregações de cada unidade acadêmica. Pontos 59 
de pauta: 1) Leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 25.02.2021; 2) Ações de 60 

divulgação da Unidade Universitária junto à sociedade; 3) Apreciação do fluxo de oferta de CC 61 
dos cursos do CFDT para 2021; 4) Ações de parceria do CFDT com a sociedade 5) Ata do 62 

resultado da consulta para decano e vice do CFDT 6) XIV ENCONTRO NACIONAL DE 63 
ECONOMIA ECOLÓGICA. Deliberações: 1) Submetida a votação, com 7 votos aprovando e 64 

2 abstenções, a ata da reunião ordinária de 25 de fevereiro de 2021 foi aprovada; 2) no que diz 65 

respeito às ações de divulgação desta unidade universitária perante à sociedade, o professor 66 

André Rego apresenta sua relatoria sobre o assunto. Objetivando, principalmente, a entrada de 67 
novos alunos via Sisu, processo seletivo que ocorrerá de 06 a 09 de abril deste ano, em parceria 68 

com o IHAC-CPF, foram implementadas as seguintes ações estratégicas: divulgação nas redes 69 
sociais da oferta dos cursos deste campus propiciados pelo SiSU; divulgação, via contatos 70 
pessoais, da oferta SiSU do CPF, principalmente junto a membros-chave nesse processo, como 71 

diretores de escolas, Secretaria Municipal de Educação e NTE – Extremo Sul, além de 72 
divulgação em programas de rádio e outros meios de comunicação que viabilizem a ação. As 73 

discussões geraram várias sugestões, que compiladas fizeram emergir a seguinte proposta de 74 
encaminhamento; a) Portariar comissão inter-UA (Unidade Acadêmica) para atuar no aspecto 75 
da comunicação do campus; b) Focar as próximas ações no edital de transferência externa; c) 76 

Desenvolver ações conjuntas com a ACS para institucionalizar esse processo de divulgação e 77 
comunicação nos campi, com um TA sendo “braço” da ACS no CPF; 78 

d) Atuação de membros do curso de Mídias Digitais em iniciativas nesse sentido; 79 
e) Investir na submissão de projetos de BAP e de Iniciação Científica. Submetida a votação: 9 80 

votos a favor, o encaminhamento acima descrito foi aprovado; 3) no que diz respeito ao fluxo 81 

de oferta de CC dos cursos do CFDT para 2021, foram apresentas as planilhas com a disposição 82 
os CC’s a serem ofertados. Todos os coordenadores devem fazer o preenchimento das planilhas 83 

eletrônicas por quadrimestre compartilhadas pela professora Lívia Lemos e com base nas 84 
informações a serem prestadas o decanato organizará a planilha geral para formalizar a proposta 85 
final de fluxo de componentes de 2021, com as ofertas e alocações docentes, podendo ser 86 
necessária a convocação de reunião extraordinária com os coordenadores; 4) A respeito das 87 
ações de parceria do CFDT com a sociedade, o professor André Rego faz a relatoria sobre o 88 
assunto, sobre quais ações estratégicas para dar continuidade ao estreitamento de parcerias desta 89 

https://ufsb.edu.br/images/editais/2021/Edital-03-2021-Progeac/Edital_n._03-2021.pdf
https://ufsb.edu.br/images/editais/2021/Edital-03-2021-Progeac/Edital_n._03-2021.pdf
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unidade universitária junto à sociedade. Foi delegada aos colegiados a incumbência de discutir 90 

e sugerir ações para compor tal plano. Segundo o relator, na análise preliminar, foram sugeridas 91 
parcerias através de convênios de estágio, projetos de pesquisa (iniciação científica, graduação 92 
e pós-graduação), ensino e extensão dentro dos seguintes eixos temáticos: Educação ambiental; 93 
Manejo e conservação ambiental; Sustentabilidade; Direito e meio ambiente; Desenvolvimento 94 
territorial; Desenvolvimento socioambiental; Ciências e a pesquisa científica nas escolas; 95 

Ciência e cidadania; Comunicação e mídias digitais; Cidadania e novos direitos. Diante do 96 
exposto, o encaminhamento proposto é que as sugestões dos colegiados dos cursos do CFDT 97 
sobre o tema sejam reunidas e inseridas no plano de ação da unidade universitária. Essas 98 
sugestões podem ser enviadas ao decanato via e-mail para que seja elaborado um documento 99 
final como proposta de atuação. Acrescente-se que o professor Gilson enfatiza que o colegiado 100 

do curso de mídias digitais vai focar nas ações de divulgação junto aos veículos de comunicação 101 

locais; 5) sobre o resultado da consulta para decano e vice do CFDT, o professor João Batista 102 
faz a relatoria, apresenta a ata do procedimento, pelo qual concorreu apenas uma chapa e após 103 
a apresentação de todo o procedimento para realização da consulta para escolha de decano e 104 
vice decano do CFDT junto à comunidade acadêmica apta a participar do pleito no CPF, o 105 

colégio eleitoral, no caso a Congregação deste Centro de Formação elegeu a chapa 1 composta 106 
pelos professores André de Almeida Rego e Frederico Monteiro Neves, por unanimidade, 107 

decano e vice decano do CFDT; 6) Finalizando a pauta, o professor João Batista fala do XIV 108 
ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA ECOLÓGICA. A Sociedade Brasileira de 109 
Economia Ecológica (ECOECO) viabilizará um ciclo de webinários “O Futuro da Economia 110 

Ecológica”, entre os meses de março e outubro de 2021, em formato online, como forma de 111 
contribuir para o debate sobre um mundo pós-pandêmico mais sustentável e justo. Nos 112 

webinários, serão debatidos temas diversos e importantes como preparação para o XIV 113 

Encontro Nacional de Economia Ecológica, que será realizado em novembro de 2021 (maiores 114 

informações poderão ser adquiridas através do sítio eletrônico: http://ecoeco.org.br/o-futuro-115 
da-economia-ecologica/. Haverá a participação da UFSB e ficou determinado que cada campus 116 

terá um docente como representante da UFSB e a indicação é que o professor Frederico possa 117 
representar o campus Paulo Freire. Colocada sob votação tal indicação, a propositura do 118 

professor Frederico Monteiro Neves para representar o CPF no ECOECO é aprovada por 119 
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e cinquenta e um, o decano agradeceu 120 
a presença de todos e deu por encerrada a reunião, e para constar eu, Oneide Andrade da Costa, 121 

na condição de Secretária, lavrei a presente ATA, que após aprovada vai ser assinada por mim 122 
e demais membros. Teixeira de Freitas, vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um. 123 

Secretária Executiva 

Oneide Andrade da Costa 

Demais presentes: 

João Batista Lopes da Silva                                      André de Almeida Rego                   

 

Dirceu Benincá                                                         Gilson Vieira Monteiro 

 

Guineverre A. M. de M. Gomes                               Joanna Mª C.S. O. Neves 

 

Marcia Nunes Bandeira Roner                                 Moane Vieira Sousa 

 

Raiane dos Santos Pereira                                        Wanderley de Jesus Souza 

http://ecoeco.org.br/o-futuro-da-economia-ecologica/
http://ecoeco.org.br/o-futuro-da-economia-ecologica/
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