
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 nove de julho de dois mil
e vinte e um.  

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às nove horas e vinte e um
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/andre-de-almeida  -  rego.  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), Wanderley de Jesus Souza (Curso Engenharia Civil), Marcia Nunes Bandeira Roner
(representante docente);  O representante Técnico Administrativo Elissandro Santos Rocha.
Faltas justificadas: sem faltas. Informes: 1) O professor Gilson Monteiro fala sobre a criação
da cátedra Paulo Freire na UFSB, especificamente no Ihac. O lançamento está previsto para
20 de setembro, um dia após a comemoração do centenário de nascimento do homenageado,
sendo iniciativa do grupo de pesquisa ECOEM. O professor Dirceu aproveita para convidar
quem queira participar do grupo de trabalho para discutir o formato e outros detalhes desta
cátedra; 2) A professora Joanna Neves informa sobre o projeto de diagnóstico de qualidade do
ár,  uma parceria entre a UFSB e a UFBA e já encontra em execução, com medições em
Ilhéus, Itabuna, a seguir o equipamento de aferição irá para Porto Seguro e Teixeira de Freitas.
Os  professores  parceiros  da  UFBA  Leila  e  Jailson,  sendo  que  este  último  cedeu  o
equipamento (avaliado em cerca de R$250.000,00) e fornecerá os filtros necessários (cada
caixa custa em média R$5.000,00). A proposta é avaliar as concentrações de hidrocarbonetos
policíclicos  aromáticos,  poluentes  que  possuem  potencial  carcinogênico  e  multagêncico,
relacionados à incidência de doenças respiratórias e alguns tipos de câncer. A proposta é fazer
a análise de outros poluentes; 3) A professora Joanna complementa que foi procurada pela
Sra.  Ligia  Alves,  a  diretora  do  Departamento  de  Ciência  e  Tecnologia  da  Prefeitura  de
Teixeira de Freitas por conta de um projeto sobre mineração urbana que foi contemplado no
Edital “Acelera” do SEBRAE e querem fazer parceria com a UFSB, dialogar sobre quais
iniciativas  podem  ser  feitas  em  conjunto  nesse  projeto,  que  visa  o  tratamento  de  lixo
eletroeletrônico.  3) O professor Gilson Monteiro fala que o projeto Maretório: making space
to communicate about science, conservation and climate change aprovado e financiado pelo
British  Council,  UFSB-CFDT e  a  Universidade  Federal  do  Pará  a  ser  desenvolvido  na
RESEX Corumbau/ assinatura ad referendum para envio ao Comitê de Ética em Pesquisa; 4).
O professor João Batista informa que a seleção para o mestrado do PPGCS encontra-se na
fase de análise dos currículos, que a comissão está se empenhando para divulgar os resultados
de forma que possibilite na sequência a submissão dos aprovados à comissão de verificação
para  os  casos  previstos;  5) Acrescenta  o  prof.  João  que  os  integrantes  do  PPGCS estão
efetuando  o  processo  de  autoavaliação  do  programa.  Após  a  devolutiva  por  parte  da
procuradoria desta IES, o PPGCS está em fase de conclusão do regimento interno. Lembra
ainda  o  professor  João que  estão  à  disposição  recursos  para  compra  de  materiais  para  o
laboratório (a exemplo de reagentes), além de publicação, e que o prazo para utilização do
recurso financeiro está se esgotando. Os professores estão engajados para evitarem a perda de
oportunidade de aquisição dos itens que são essenciais para os projetos/experimentos;  6) O
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professor Frederico traz esclarecimentos sobre laboratórios para o CFDT, demanda apontada
como urgente, que ontem foi recebida a devolutiva por parte da DINFRA através de e-mail
com apresentação do layout com base no projeto muito bem detalhado (e-mail já respondido
pelo professor Gilson Monteiro). Aguarda-se, em temo, a resposta sobre outros laboratórios
solicitados; 7) o professor Frederico destaca também   a aprovação do projeto de pesquisa e
extensão,  financiado  pelo  Conselho  Britânico  do  projeto  de  pesquisa-ação  “Maretório:
abrindo  espaço  para  a  comunicação  sobre  ciência,  conservação  e  mudanças  climáticas”,
coordenado  pelo  prof.  Frederico  M.  Neves.  Este  projeto  piloto  de  seis  meses  será
desenvolvido na RESEX Corumbau, oportunidade de parceria entre pesquisadores brasileiros
e  britânicos;  8) O  professor  Dirceu  destaca  a  aprovação  do  relatório  final  do  curso  de
especialização em agroecologia, aprovado pela congregação do Ihac, que será encaminhado
para a PROPG para encerramento da primeira turma. Há um empenho agora para que os
trabalhos apresentados e aprovados sejam publicados em forma de livro; 9) O professor André
passa a expedir os informes do decanato, começando pelo  encaminhamento, na reunião do
CONSUNI-UFSB do dia 14 de julho de 2021, dos seguintes pontos: a) Alteração/atualização
da Resolução 15/ 2020, que dispõe sobre a oferta de atividades acadêmicas em modalidade
remota, passando a vigorar como Resolução 11/2021, trazendo como principal modificação a
permissão de atividades presenciais, como práticas e estágios; b) Alteração da resolução que
dispõe sobre as normas que regulamentam as atividades de extensão (revogando a Resolução
24/2019); essa nova resolução (ainda sem número, ou seja, ainda não publicada), em conjunto
com a 13/2021, aciona o processo de discussões e alterações dos PPC dos cursos do CFDT,
por parte do NDE e dos Colegiados respectivos;  c) Aprovação da Resolução que institui a
Política de Propriedade Intelectual da UFSB;  10) Discussão ainda em voga da proposta de
Resolução que institui o Regimento Geral da UFSB. A dinâmica adotada foi a de realização
de reuniões extraordinárias semanais, geralmente às quartas-feiras, até o final da apreciação
da matéria; 11) Apreciação/aprovação- no âmbito da Câmara de Graduação – de Resolução
que institui o Fórum das Licenciaturas da UFSB; a proposta será encaminhada ao CONSUNI;
12) Ajuste no Plano de Trabalho envolvendo o Parque Nacional do Descobrimento (no âmbito
da ACT entre ICMBio e UFSB), tendo como principal mudança a inclusão do eixo Saúde e
meio Ambiente, englobando a participação dos professores Sebastião Rodrigo Ferreira, Gisele
Lopes e Hayana Lima; 13) Reorganização da página do CFDT no sítio eletrônico da UFSB;
14) Inauguração da nova sede da Reitoria da UFSB, no prédio do antigo fórum Ruy Barbosa,
praça José Bastos, centro da cidade de Itabuna; 15) Etapa de formulação dos pedidos para o
Plano  Anual  de  Compras  (PAC)  –  ano  2022.  O  CFDT  (e  o  CPF  em  geral)  pleiteou
alargamento do prazo final para emissão da planilha definitiva, estipulando a data para o dia
05 de agosto de 2021 para os coordenadores e decanos finalizarem o documento e enviarem
para  os  setores  requisitantes;  16) Edital  PROPPG  nº  08/  2021:  auxílio  financeiro  para
publicação de resultados de pesquisas científicas (de 08/06/2021 a 29/10/2021); 17) PIPICI-
UFSB:  Monitoria  (20/07/  2021  a  02/08/2021);  18) Submissões  de  projetos  de  monitoria
acadêmica 2021.2 (26/07/2021 a 06/08/2021);  19) Edital 02/2021: concessão de bolsas em
projetos  de  extensão  popular  (02/  2021);  20) Ajuste  final  (de  natureza  praticamente  de
formatação) no PDU para publicação no site da UFSB. Expediente: os pontos de pauta 7 e 8,
que trataria da recomposição da representação discente nesta Congregação e indicação do
representante do CFDT para organização da SNCT será tratado na próxima reunião ordinária.
Pontos de pauta  : 1) Leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 17.06.2021; 2)
Homologação ad referendum de projetos/ações de pesquisa submetidos ao Decanato do CFDT
entre os meses de junho e julho; 3)  Discussões e apreciação de propostas para semana de
acolhimento dos calouros dos cursos do CFDT 2021.2; 4) Discussões e apreciação de evento
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anual  do  CFDT;  5) Indicação  de  membros  do  Colegiado  do  Território  de  Identidade  do
Extremo Sul da Bahia; 6) Reconstituição da representação docente na Congregação do CFDT;
7) Reconstituição  da  representação  discente  na  Congregação  do  CFDT;  8) Indicação  de
membro  do  CFDT para  a  organização  da  SNCT;  9) O que  ocorrer  ou  for  sugerido.  2) 
Deliberações  :  1)  A ata da reunião de 17 de junho de 2021 foi submetida a apreciação e
aprovada por unanimidade;  2)  Os Projetos que foram submetidos e tiveram aprovação  ad
referendum do decanato são: a) Natureza da proposição: parceria entre CFDT, UFPA e British
Council.  Título  do  projeto: Maretório:  making  space  to  communicate  about  science,
conservation and climate change;  Observação: Projeto aprovado e financiado pelo British
Council  e  a  Universidade  Federal  do  Pará,  a  ser  desenvolvido  na  RESEX  Corumbau/
assinatura  ad  referendum para  envio  ao  Comitê  de  Ética  em Pesquisa;  b) Natureza  da
proposição: Plano de  Atividade  de  projeto  de  extensão/  edital  BAP 03/  2021;  Título  do
Projeto: ComCIÊNCIA:  comunicação  científica  e  extensão  no  extremo  sul  da  Bahia;
Orientadora: Joanna Maria da Cunha de Oliveira Santos Neves;  Discente: Ingrid Cardoso
dos Santos;  c) Natureza da proposição: Plano de Atividade de projeto de extensão/ edital
BAP 03/ 2021;  Título do Projeto: Gestão de Resíduos Sólidos: uma avaliação da situação
ambiental em Teixeira de Freitas;  Orientadora: Joanna Maria da Cunha de Oliveira Santos
Neves;  Discente: Laís Alves dos Santos;  d) Natureza da proposição: Projeto de pesquisa;
Título  do  Projeto: Estudo  da  dinâmica  populacional  e  das  migrações  reprodutivas  do
caranguejo-amarelo johngarthia  lagostoma:  um  subsídio  para  uma  espécie  ameaçada  de
extinção;  Equipe executora: professor Dr Anders Jensen Schmidt (UFSB), professora Drª
Karen Diele (Universidade de Edimburgo) e Msc Lucas Penna Soares Santos (NGI-Fernando
de  Noronha/  GEF-Mar);  Tempo  de  vigência: janeiro  de  2021  a  agosto  de  2023.
Financiamento: proveniente de instituições externas; e) Natureza da proposição: Projeto de
pesquisa (prorrogação);  Título  do  Projeto: Pescadores  e  carpinteiros:  diagnóstico  da
sustentabilidade do uso de madeira para embarcações tradicionais utilizadas para pesca na
Reserva Extrativista do Cassurubá e no entorno do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos;
Equipe executora: professor Dr Anders Jensen Schmidt (UFSB), professora Drª Taina Soraia
Muller (UFSB);  Tempo  de  vigência: abril  de  2020  a  julho  de  2022.
Financiamento: proveniente de instituições externas. f) Natureza da proposição: Projeto de
pesquisa;  Título  do  Projeto: Guaiamum  -  Bioecologia  e  Etnoconhecimento  para
Conservação; Equipe executora: professor Dr Eduardo Vianna de Almeida (UFRJ) professor
Dr.  Anders  Jensen  Schmidt  (UFSB),  professora  Drª  Karen  Diele  (Universidade  de
Edimburgo);  Tempo de  vigência: 2021-2023.  Financiamento: proveniente  de  instituições
externas; g) Natureza da proposição: Projeto de pesquisa; Título do Projeto: AVALIAÇÃO
E FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO EM MANGUEZAIS DE TRÊS UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO NA BAÍA DE GUANABARA (RJ): RESILIÊNCIA, CONSERVAÇÃO E
ADAPTAÇÃO  A MUDANÇAS  AMBIENTAIS  (PROJETO  GUANAMANGUE);  Equipe
executora: André Luiz Esteves (Instituto Onda Azul) professor Dr. Anders Jensen Schmidt
(UFSB),  professora  Drª  Karen  Diele  (Universidade  de  Edimburgo);  Tempo  de
vigência: junho  de  2021  a  junho  de  2024.  Financiamento:  proveniente  de  instituições
externas. Submetidas à apreciação, a aprovação dos projetos via ad referendum pelo decanato
é homologada por unanimidade. Os conselheiros por unanimidade homologam as aprovações
pelo  decanato  por  ad  referendum dos  projetos  supra  listados;  3)  Sobre  a  semana  de
acolhimento dos calouros, no que se refere aos cursos do CFDT 2021.2, o professor André
Rêgo apresenta a proposta detalhada do evento (anexo I) e, após a leitura, os conselheiros
discutem as diretrizes para a realização: o evento será em conjunto, articulado com as outras
unidades  acadêmicas  deste  campus  (os  decanos  do  Ihac  e  CFDT serão  consultados).  A
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comissão executora será composta pelos membros dos decanatos. A temática principal será
apresentada na aula inaugural, com palestra, além de rodas de conversa. O tema ainda está em
negociação,  mas  deve  girar  em  torno  de  assuntos  como  sustentabilidade  e  educação.  O
período de realização seria nos dias 30 e 31 de agosto: dois dias na semana, segunda e terça-
feira, à noite (19h00min):  Segunda-feira (30/08): das 19h00min às 21h00min, sendo que 30
minutos de apresentação institucional e 01h30min de aula inaugural (final com apresentação
cultural);  Terça-feira  (31/08):  conversa  com  os  coordenadores  de  curso  (19h00min  às
20h00min). Houve concordância geral de que é preciso pensar no acolhimento dos calouros
do PPGCS. Que no momento da conversa com os coordenadores é preciso abordar questões
como  orientação  da  formação  profissional  acerca  dos  cursos  ofertados  por  este  centro  e
algumas  atividades  podem  envolver  outros  públicos  além  dos  calouros,  a  exemplo  de
estudantes  de  escolas  públicas.  Após  a  contribuição  de  todos,  a  proposta  da  semana  de
acolhimento  foi  aprovada por  maioria; 4)  no que  se  refere  ao  evento  anual  do CFDT, o
professor  Frederico  apresentou  sua  proposta  (anexo  II).  Após  várias  sugestões  dos
participantes,  o formato do evento apresentado pelo professor Frederico foi aprovado por
maioria e o encaminhamento é que o evento seja realizado em época do ano que não coincida
com a SNCT, ou seja final do primeiro ou início do segundo quadrimestre. Para essa primeira
edição, dependendo de como seja o calendário a ser aprovado, a probabilidade é que seja
2022.1, final de maio, início de junho. Que se aproveite na primeira edição pesquisadores
deste  centro,  os  trabalhos  do  projeto  integrador,  trabalhos  de  conclusão  de  cursos  e
monografias de cursos como o de gestão ambiental e que nas edições seguintes seja pensado
abrir inscrições para participação em minicursos pensar como inserir os estudantes, tanto da
graduação, quanto da pesquisa e extensão, como serão computados os créditos da extensão,
como fazer  a  inserção  do evento no currículo,  abordar  efeitos  pós  pandemia; 5)  Sobre a
Indicação de membros do Colegiado do Território de Identidade do Extremo Sul da Bahia, os
professores André Rego e Frederico Neves se voluntariam a representar o CFDT. Colocada a
indicação em escrutínio, os conselheiros aprovam por unanimidade;  6)  A professora Marcia
Roner  informou  a  impossibilidade  de  continuar  exercendo  a representação  docente  nesta
Congregação.  Diante  do  exposto,  consultados  alguns  professores,  Anders  Jensen Schmidt
aceitou o convite, juntamente com a professora Midiã Freitas e passam, portanto, a titular e
suplente na representação docente do CFDT;  7)  a recomposição da representação discente
nesta congregação será tratada na próxima reunião ordinária; 8)  Indicação de membro do
CFDT para a organização da SNCT será indicado na próxima reunião ordinária.  Nada mais
havendo a tratar, às doze horas, 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 nove de julho 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     
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João Batista Lopes da Silva                                      Marcia Nunes Bandeira Roner   

Wanderley de Jesus Souza                              

 ANEXO I

Proposições/questionamento sobre a Semana de Acolhimento dos calouros 
2021.2
(CFDT-CPF-UFSB)

Proposição/ questionamento Resposta

O evento será articulado com outras unidades 
universitárias do campus?

Sim

Quais seriam os membros da comissão 
executiva

Decanato

Haverá uma temática para o evento? Haveria 
palestras ou rodas de conversa sobre este tema?

Sim, aula inaugural
Tema (proposta inicial, a ser negociada): 
sustentabilidade e educação cidadã.

Como poderíamos pensar o calendário e os 
horários? Começa e termina em que dia da 
semana que vai do dia 31 de agosto a 03 de 
setembro? Quais os horários e a duração das 
atividades?

02 dias na semana, segunda e terça-feira, à
noite (19h00min):
Segunda-feira (30/08): das 19h00min às 
21h00min, sendo que 30 minutos de 
apresentação institucional e 01h30min de 
aula inaugural (final com apresentação 
cultural);
Terça-feira (31/08): conversa com os 
coordenadores de curso (19h00min às 
20h00min);

Pensar no acolhimento da turma do PPGCS Sim

Como inserir uma boa orientação sobre 
formação profissional nos cursos oferecidos 
pelo CFDT?

No momento do diálogo com os 
coordenadores (segundo dia)

Algumas atividades deste evento podem 
envolver outros públicos, além dos calouros?

Escolas da região (educação básica, 
principalmente ensino médio, professores, 
funcionários dos poderes municipal e 
estadual) – solicitar lista à Secretaria 
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Executiva

ANEXO II

PROPOSTA DE MODELO DO EVENTO DO CFDT

Denominação fixa: Jornada de Desenvolvimento Territorial do Sul da Bahia

Subtema: A cada ano indica-se um subtema

Periodicidade: Evento anual organizado pelo CFDT
Início:  2022 (maio)
Duração: 2 dias e meio

1º dia:
Noite:

I Abertura oficial do evento/apresentação da programação (decanato – 20 min.)
II Conferência de abertura: convidado externo (tema atual, relevante e que dialoga 

com o subtema do evento – 40 min.)
2º dia:
Manhã ou tarde:
Oficinas/minicursos (cada curso do CDFT organiza um momento – 3 horas)
Tarde ou noite
Palestras (cada curso do CDFT organiza um momento – 2 horas cada)
3º dia:
Manhã ou tarde:
Oficinas/minicursos (cada curso do CDFT organiza um momento – 3 horas)
Tarde ou noite:
Palestras (cada curso do CDFT organiza um momento – 2 horas cada)

Para os anos seguintes:

1 Abrir período de inscrição de minicursos e palestras para pesquisadores de outras UA;
2 Abrir sessões de apresentação de trabalhos.
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SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 29/07/2021

ATA Nº 06/2021 - CFDT (11.01.07.08) 
(Nº do Documento: 1050) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 16:30 ) 
JOAO BATISTA LOPES DA SILVA 

COORDENADOR DE CURSO

1932539

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 17:29 ) 
ELISSANDRO SANTOS ROCHA 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

1165966

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 10:23 ) 
MARCIA NUNES BANDEIRA RONER 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1197643

(Assinado digitalmente em 25/10/2021 11:55 ) 
WANDERLEY DE JESUS SOUZA 

COORDENADOR DE CURSO

1955874

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 09:36 ) 
FREDERICO MONTEIRO NEVES 

COORDENADOR DE CURSO

2250633

(Assinado digitalmente em 21/10/2021 19:50 ) 
ANDRE DE ALMEIDA REGO 

CHEFE

2253651

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 11:17 ) 
DIRCEU BENINCA 

COORDENADOR DE CURSO

1770872

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 09:12 ) 
JOANNA MARIA DA CUNHA DE OLIVEIRA

SANTOS NEVES 
COORDENADOR DE CURSO

1361004

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 15:35 ) 
GILSON VIEIRA MONTEIRO 

COORDENADOR DE CURSO

1171462
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