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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 seis de maio de dois mil e vinte e
um.  

Aos seis  dias  do mês de maio de dois mil  e  vinte  e  um, às nove horas e  doze 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://mconf.rnp.br/webconf/cpf-1.  Conselheiros  Participantes: Os  docentes  André  de
Almeida Rego (decano) Frederico Monteiro Neves (vice decano), Joanna Maria da Cunha de
Oliveira Santos Neves (Curso Gestão Ambiental), Dirceu Benincá (B.I. Humanidades), João
Batista Lopes da Silva  (PPGCS), Gilson Vieira Monteiro (Curso Mídias Digitais), Marcia
Nunes  Bandeira  Roner  (representante  docente)  Marco  Antônio  Amaral  (B.I.  Ciências)  e
Moane  Vieira  Sousa  (CES);  O  representante  Técnico  Administrativo  Elissandro  Santos
Rocha. Faltas justificadas: Wanderley de Jesus Souza (Curso Engenharia Civil). Informes: 1)
O professor João Batista informa que no último dia 04 foi lançado o edital para seleção de
estudantes  ao Programa de  Pós-Graduação em Ciências  e  Sustentabilidade  – CFCDT.  As
inscrições serão válidas no período de 11 de maio a 04 de junho e a previsão para o início das
aulas é que possa acompanhar  o calendário previsto para 2021.2;  2)  A professora Joanna
Neves  informa  que  está  acontecendo  e  termina  na  próxima  segunda-feira,  10  de  maio  o
primeiro ciclo de palestras do curso de Gestão Ambiental,  os gestores do Parque Nacional do
Descobrimento  evento no qual já figuraram como participantes as analistas de nível superior
da Eletrobrás palestrando aos participantes, hoje está prevista a participação da engenheira
que cuida da gestão dos resíduos sólidos da empresa Suzano, além do professor Leonardo
Moraes  que  fará  sua  explanação  na  segunda-feira  para  falar  da  sustentabilidade  e  gestão
ambiental na UFSB. A professora Joanna aproveita para lembrar que é preciso mobilização
por parte desta congregação para que seja pensado, planejado o acolhimento dos estudantes
que ingressarão em breve, ao que responde o decano que o evento já está sendo pensado. 3) o
vice decano Frederico informa que estão em vigência alguns editais de bolsas de extensão e
monitoria em componentes curriculares para estudantes e destaca a importância de divulgação
principalmente para discentes deste centro de formação, fortalece as atividades de ensino,
pesquisa extensão; 4). O professor André Rego inicia os informes do decanato: Por iniciativa
da PROGEAC, em parceria com a Diretoria de Arquitetura e Segurança de Tecnologia da
Informação  e  Comunicação  DASTIC-PROTIC,  foram  realizadas  as  seguintes  ações:  a)
Disponibilização de  e-mails  das  coordenação,  pelo qual  se  fará  a  comunicação oficial  da
PROGEAC; b) Disponibilização de Nuvens (com 5 GB de capacidade) para as coordenações
de cursos armazenarem arquivos pertinentes (acessar através do caminho nuvem.ufsb.edu.br);
c) Alteração do registro dos PEA no SIGAA: foram acrescentados campos, para se aproximar
do formato do modelo físico e o docente só terá acesso às turmas no SIGAA, se cadastrar o
plano; Encaminhamento, via Comissão Gestora do Campus, de reunião para tratar sobre Plano
de Gestão  do Campus Paulo  Freire,  protocolos  de  retorno às  atividades  presenciais  (com
especial  atenção  ao  quantitativo  de  turmas  e  disponibilidade  dos  espaços  físicos)  e
implantação  de  Laboratório  de  Ciências  Ambientais;  Envio  à  SEDG  de  documento  com
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diagnóstico  e  planejamento  do  CFDT para  os  anos  de  2021-2022,  para  atendimento  de
demanda com o intuito de produzir subsídios para as discussões sobre o futuro dos IHAC na
UFSB. Esse diagnóstico e planejamento será apresentado na próxima reunião da Congregação
do CFDT (dia 17 de junho de 2021), juntamente com o Plano de Ação (Trabalho) e com o
Plano de Desenvolvimento da Unidade Universitária CFDT; 5) o professor Dirceu sugere que
seja trazido um informe na próxima reunião do estado da arte das instalações definitivas do
nosso campus e qual a previsão de entrega das obras prontas. Pontos de pauta  : 1) Leitura e
aprovação  da  Ata  da  Reunião  Ordinária  do  dia  25.03.2021;  2)  Homologação  ad
referendum de projetos de pesquisa submetidos ao Decanato do CFDT: Tipo da ação:
submissão de projeto de pesquisa: Título do material: Detecção de resíduos de antibióticos em
leite  produzido  e  comercializado  no  Extremo  Sul  baiano  (Código  PIH865-2021);
Coordenadora:  Luanna  Chácara  Pires  e  Gisele  Lopes  de  Oliveira;  Período  de  Vigência:
Setembro de 2021 a setembro de 2022; Tipo da ação: submissão de projeto de pesquisa: Título
do material: Caracterização e alterações dos volumes precipitados na área territorial da hileia
baiana e seus municípios (Código PIH839-2021); Coordenador: João Batista Lopes da Silva;
Período de Vigência: Setembro de 2021 a setembro de 2022; Tipo da ação: submissão de
projeto de pesquisa: Título do material: Potencial carrapaticida da fevillea trilobata em larvas
não ingurgitadas de rhipicephalus sanguineus e rhipicephalus microplus (Código PVH820-
2021); Coordenadoras: Márcia Nunes Bandeira Roner e Gisele Lopes de Oliveira; Período de
Vigência:  Setembro de 2021 a setembro de 2022; Tipo da ação: submissão de projeto de
pesquisa: Título do material: Efetividade de gestão em unidades de conservação do Extremo
Sul da Bahia: aportes para o desenvolvimento territorial mais sustentável (Código: PIH795-
2021);  Coordenadoras:  Frederico  Monteiro  Neves  e  Joanna  Maria  da  Cunha  de  Oliveira
Santos Neves; Período de Vigência: Setembro de 2021 a setembro de 2022; Tipo da ação:
submissão  de projeto  de  pesquisa:  Título do material:  Biogeoquímica e  caracterização de
fontes  de elementos  químicos  para águas  fluviais  do Parque Nacional  do Descobrimento,
Extremo Sul da Bahia (código: PIH793-2021); Coordenadoras: Joanna Maria da Cunha de
Oliveira  Santos  Neves;  Período  de  Vigência:  Setembro  de  2021  a  setembro  de  2022.  3)
Proposta de calendário de reuniões ordinárias da Congregação do CFDT para o ano letivo
2021.; 4) Plano de Ação (Trabalho) do CFDT para o ano de 2021; 5) Indicativos de pontos de
pauta para as reuniões  ordinárias da Congregação do CFDT;  6)  Apreciação da minuta de
Regimento Geral  da UFSB; 7)  Apreciação da nova versão da minuta de Resolução sobre
Curricularização  da  Extensão;  8)  Apreciação  da  minuta  de  resolução  sobre  critérios  para
ingressos  em cursos  de  2º  ciclo  para  egressos  dos  cursos  de  1º  ciclo;  9) Parecer  do BI-
Ciências e do Bacharelado em Engenharia Civil sobre o pedido de redistribuição do docente
Elmagno Catarino Santos Silva. Expediente: O professor André Rego solicita a retirada de
pauta dos pontos para que sejam reinseridos na próxima reunião.  Expediente:  1) Não foi
possível apreciação da ata da reunião ordinária anterior, ficando sua apreciação adiada para a
próxima reunião;  2) o decano propõe a supressão dos pontos de pauta 4 -> Plano de Ação
(Trabalho) do CFDT para o ano de 2021, assim como o  7º ponto ->  Apreciação da nova
versão da minuta de Resolução sobre Curricularização da Extensão, para que sejam analisados
também na próxima reunião. Consultados, os participantes concordam por unanimidade pelo
adiamento proposto.  Deliberações  :  1) A ata da reunião anterior será apreciada na próxima
reunião;  2)  A aprovação dos projetos via ad referendum pelo decanato é homologada por
unanimidade;  3)  o  decano  propõe  o  calendário  de  reuniões  ao  longo  de  2021  para  esta
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congregação: 17 de junho, 29 de julho, 12 de agosto, 30 de setembro, 21 de outubro, 04 de
novembro, 16 de dezembro, 27 de janeiro de 2022 e 24 de fevereiro de 2022. Submetido a
votação, o calendário é aprovado por unanimidade; 4) este ponto de pauta será apreciado na
próxima reunião; 5)  no que diz respeito aos indicativos de pontos de pauta para as reuniões
ordinárias da Congregação do CFDT, tendo em vista o calendário proposto e aprovado no
ponto de pauta nº 3, os conselheiros analisam o planejamento com as sugestões de pontos
pauta já para as datas previstas. Salienta que no decorrer do período letivo,  pode haver a
necessidade de alteração/supressão/adição de assuntos importantes, o que pode implicar em
alterações da proposta apresentada. Os conselheiros discutem, analisam os assuntos propostos
e  a  disposição  dos  mesmos  no  calendário  e,  após  alterações  consensuais,  a  proposta  é
aprovada por unanimidade, conforme se verifica no anexo 1; 6) sobre a minuta de Regimento
Geral  da  UFSB,  após  a  leitura  do  parecer  apresentado  pelo  professor  André  Rego,  o
encaminhamento  proposto  e  aprovado  é  que  a  minuta  de  resolução  seja  levada  pelos
coordenadores  a  cada  uma  dos  colegiados  para  discussão  e  apreciação,  apresentando  os
indicativos a esta congregação na reunião de junho para formular uma proposta conjunta e
sólida;  7) este ponto de pauta será apreciado na próxima reunião;  8)  no que diz respeito à
apreciação da minuta de resolução sobre critérios para ingressos em cursos de 2º ciclo para
egressos dos cursos de 1º ciclo, o professor André esclarece que o documento tem o objetivo
de atualizar as diretrizes gerais para a progressão de discentes do primeiro para o segundo
ciclo, que tramita via câmara de graduação. O decano é o relator e apresenta seu parecer,
sugerindo  a  aprovação  do  documento.  Os  conselheiros  sugerem  a  aprovação  do  texto,
contudo,  recomendando  que  seja  revogado  do  artigo  4º;  9) apresentado  o  parecer  do
Bacharelado Interdisciplinar  em Ciências e do Bacharelado em Engenharia Civil  sobre o
pedido  de  redistribuição  do  docente  Elmagno  Catarino  Santos  Silva,  os  participantes
questionam os critérios para ordem de pedidos similares, solicitam mais transparência nesses
processos, se há uma lista de pedidos de redistribuição, tanto de docentes que desejam vir para
a UFSB, como de outros que almejam seguir para outras instituições. Ponderadas todas as
observações, o decano coloca em votação o pedido de redistribuição e o pleito é aprovado por
unanimidade.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  às  onze  horas  e  quarenta  e  dois,  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, seis de maio de dois mil e vinte
e um.

Secretária Executiva

Oneide Andrade da Costa
Demais presentes:

André de Almeida Rego                                            Frederico Monteiro Neves               

Dirceu Benincá                                                         Elissandro Santos Rocha

Gilson Vieira Monteiro

Joanna Mª C.S. O. Neves                                          João Batista Lopes da Silva
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Marcia Nunes Bandeira Roner                                 Moane Vieira Sousa

ANEXO 1

Congregação do Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial-CFDT

Indicativos de pautas para as reuniões dos meses de junho de 2021 a fevereiro de

2022

Considerações

O  Plano  de  Ação  (Trabalho)  do  Centro  de  Formação  em  Desenvolvimento  Territorial
(exercício  2021),  documento  a  ser  apreciado  (juntamente  com  diagnóstico  correlato)  na
Congregação do CFDT, em sessão ordinária do dia 17 de junho de 2021.

A vigência do Calendário Acadêmico 2021, englobando os meses de maio de 2021 a março de
2022.

A regência da Resolução 15/ 2020, que regula as atividades acadêmicas durante o período de
pandemia do COVID-19.

Proposta

Instituição das pautas abaixo relacionadas, assinaladas nas reuniões previstas para os meses

entre  junho  de  2021  a  fevereiro  de  2022  (como  indicado),  em  que  pesem as  seguintes

observações:

1- Esse indicativo é uma projeção que tem o intuito de organizar o fluxo das decisões

necessárias  e  estruturantes  para  a  Unidade Universitária  no  período em tela,  assim como

tenciona evitar congestionamento de pontos a serem deliberados pela Congregação do CFDT;

2- Outra  intenção  desse  roteiro  é,  através  da  sua  previsibilidade,  garantir  uma maior

qualidade na apreciação das matérias sugeridas, convidando os pares para uma mais razoável

preparação para as discussões competentes, substituindo uma postura exclusivamente reativa

por uma cultura mais propositiva no aspecto da tomada de decisões;
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3- Claro está que essa projeção não impede a emergência de pautas outras, quer seja pela

dinâmica  do  transcorrer  dos  eventos,  quer  seja  por  demandas  advindas  das  comunidades

internas e externas à Unidade Universitária;

4- Por fim,  esse documento é  um plano/roteiro e,  como tal,  está  sujeito  a  constantes

ajustes.  

Proposta de calendário de reuniões ordinárias para os meses de junho de 2021 a fevereiro de

2022, com indicativos de discussões

Número Data Indicativos

01 17 de junho de 
2021

Apreciação da versão definitiva do Plano de Desenvolvimento da Unidade Universitária
Apreciação do Plano de Ação/ Trabalho do CFDT (exercício 2021) – acompanhado de diagnóstico
GT para elaboração de proposta de otimização das ofertas dos cursos do CFDT 
Discussão sobre evento anual do CFDT.

02 29 de julho de 
2021

Organização da Semana de Acolhimento dos Calouros 2021.2

03 12 de agosto de
2021

Apreciação do Regimento Interno do Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial

04 30 de setembro 
de 2021

Apreciação de planos de retomada das atividades presenciais

05 21 de outubro 
de 2021

Discussões e apreciações sobre a implantação das novas diretrizes da Formação Geral e da creditação
curricular das atividades de extensão

06 04 de 
novembro de 
2021

Apreciação de estratégias de otimização das ofertas de Componentes Curriculares dos cursos
vinculados à Unidade Acadêmica

07 16 de dezembro
de 2021

Apreciação de estratégias para ampliar atividades práticas, estágios, pesquisa e extensão

08 27 de janeiro 
de 2022

Apreciação do Relatório de Gestão 2021

09

24 de fevereiro 
de 2022

Apreciação do Plano de Ação/ Trabalho do CFDT (exercício 2022)
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(Nº do Documento: 429) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 21/06/2021 15:35 ) 
JOAO BATISTA LOPES DA SILVA 

COORDENADOR DE CURSO

1932539

(Assinado digitalmente em 05/07/2021 20:31 ) 
ELISSANDRO SANTOS ROCHA 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

1165966

(Assinado digitalmente em 21/06/2021 10:05 ) 
FREDERICO MONTEIRO NEVES 

COORDENADOR DE CURSO

2250633

(Assinado digitalmente em 18/06/2021 12:52 ) 
ANDRE DE ALMEIDA REGO 

DIRETOR

2253651

(Assinado digitalmente em 22/06/2021 14:36 ) 
DIRCEU BENINCA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1770872

(Assinado digitalmente em 25/06/2021 10:42 ) 
JOANNA MARIA DA CUNHA DE OLIVEIRA

SANTOS NEVES 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1361004

(Assinado digitalmente em 24/06/2021 17:00 ) 
GILSON VIEIRA MONTEIRO 

COORDENADOR DE CURSO
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