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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 seis de agosto de dois mil
e vinte e um.

Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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://mconf.rnp.br/webconf/andre-de-almeida  -  rego.  Conselheiros  Participantes: Os
docentes André de Almeida Rego (decano), Dirceu Benincá (B.I. Humanidades), Guineverre
Alvarez Machado de Melo Gomes (PPGCS), Gilson Vieira Monteiro (Curso Mídias Digitais),
Anders  Jensen  Schmidt  (Representação  Docente),  Lívia  Santos  Lima  Lemos (Decana  do
IHAC); O representante Técnico Administrativo Elissandro Santos Rocha. Faltas justificadas:
Danielle Barros Fortuna e Joanna Maria da Cunha de Oliveira Santos Neves. Informes: 1) A
professora Lívia  Lemos informa que Débora Schmitt  Kavalek,  docente recém-chegada ao
campus Paulo Freire, lecionará os componentes de química. A chegada da professora deve-se
a  uma  permuta  com  a  saída  da  professora  Marina  Rodrigues  Miranda;  2)  A professora
Guineverre Alvarez informa que finalizou o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação
em Ciências e Sustentabilidade (PPGCS). A seleção convocou 20 candidatos para pleitearem
as vagas do referido Programa de Pós-Graduação com data de início para esse quadrimestre;
3) O professor Dirceu Benincá informa que já realizou duas reuniões relacionadas à criação
da cátedra Paulo Freire e que realizará a terceira reunião no dia vinte e sete desse mês. O
professor acrescenta que o grupo de trabalho já foi aprovado e que já estão pensando em um
nome para a Cátedra.  O professor comunica que há a pretensão de realizar, no dia 20 de
setembro, um ato de lançamento da Cátedra;  4) O professor André Rego informa sobre a
provação, na reunião ordinária do CONSUNI do dia 11 de agosto de 2021, da Resolução que
altera as diretrizes de funcionamento da Comissão de Acompanhamento de Políticas de Cota
da  UFSB,  adaptando-a  à  nova  política  de  ações  afirmativas  da  instituição;  5)  O Decano
também informa acerca da Realização da 3ª Conferência Territorial de Assistência Técnica e
Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária CEATER, ocorrida no dia 19/
de  agosto  de  2021,  das  13h00min  às  18h00min.  A conferência,  iniciativa  da  Secretaria
Estadual de Agricultura da Bahia, de teve como tema principal o seguinte: Consolidando o
Sistema  Estadual  de  ATER;  6) O  professor  André  Rego  ainda  informa  a  respeito  da
Realização – no dia 19 de agosto de 2021 -, por inciativa da Secretaria Estadual de Ciência,
Tecnologia e Inovação, de reunião de ativação de Ecossistema de Inovação em Teixeira de
Freitas. A previsão é de nova reunião em setembro de 2021, para dar andamento aos trabalhos;
7) O  professor  André  Rego  informa  sobre  a  Reunião  com  deputados  e  assessores  de
parlamentares para discutir estratégias de captação de recursos para as obras demandadas pelo
Campus,  especialmente  os  Laboratórios  de  Engenharia  Civil  e  o  hospital  veterinário.  O
encaminhamento foi o da articulação de uma frente parlamentar pluripartidária para captação
de recursos via emenda parlamentar; 8) O Decano também informa acerca da Realização, no
dia  24  de  agosto  de  2021,  de  reunião  com  o  vereador  Marcelo  Teixeira  e  membro  da
assessoria  da  Prefeitura  Municipal  de  Teixeira  de  Freitas  para  discussão  de  ações  para
implantação do curso de medicina veterinária. Na ocasião, encaminhou-se pela realização de
uma audiência pública para mobilização dos atores regionais;  9) O professor André Rego
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ainda  informa  a  respeito  da  Reunião,  no  dia  16  de  agosto  de  2021,  de  sessão  com  a
participação das três unidades universitárias do CPF e a DINFRA, para apreciar os projetos de
ajuste e inserção de obras no CPF. Na oportunidade, foram aprovados os ajustes no núcleo
pedagógico  para  comportar  os  laboratórios  de  Ciências  Ambientais  e  de  Ecossistemas
Comunicacionais (LabECOS), além da inclusão de laboratórios de Ciências humanas e sociais
e de práticas integrativas; também foi apreciada proposta de construção de novo prédio, ao
lado  do  Núcleo  Pedagógico,  para  comportar  os  laboratórios  de  engenharia  civil;  10) O
professor  André  Rego  informa  sobre  a  Realização  de  eleições  para  a  coordenação  do
colegiado Territorial de Identidade do Extremo Sul da Bahia, dia 26 de agosto de 2021; 11) O
Decano informa acerca da Realização de reunião com a Reitoria e as unidades universitárias
para discutir alocação docente,  dia 09 de setembro de 2021.  12) O professor André Rego
informa sobre  a  semana  de  acolhimento  prevista  para  os  dias  30,  31/08 e  01,  02/09.
Expediente: Não houve. Pontos de Pauta  : 1) Leitura e aprovação da ata da última reunião
ordinária  da  Congregação  do  CFDT-CPF  (ocorrida  no  dia  29  de  julho  de  2021);  2)
Homologação  ad  referendum de  projetos/ações  de  pesquisa  e  extensão  submetidos  ao
Decanato do CFDT entre os meses de julho e agosto de 2021; 3)  Apreciação da minuta de
Regimento Interno do CFDT; 4) Reconstituição da representação discente na Congregação do
CFDT;  5) Levantamento  das  necessidades  de  pessoal  para  2022;  6)  Representação  no
Conselho Consultivo do Parque do Descobrimento;  7) O que ocorrer  ou for sugerido.  2) 
Deliberações  :  1)  A ata da reunião de 29 de julho de 2021 foi submetida a apreciação e
aprovada por unanimidade (anexo 1);  2)  Os conselheiros por unanimidade homologaram as
aprovações  pelo  decanato  por  ad  referendum dos  projetos/ações  de  pesquisa  e  extensão
submetidos ao CFDT (anexo 2);  3) O professor André Rego procedeu a leitura do parecer
sobre a minuta do Regimento Interno do CFDT (anexo 3) e, em seguida, procedeu a leitura da
minuta do Regimento Interno do CFDT (anexo 4) e colocou para apreciação dos membros. O
ponto de maior discussão da minuta recaiu sobre a redistribuição, remoção ou movimentação
docente mediante lista de prioridade. A professora Lívia Lemos argumentou que seria difícil
seguir  uma lista de redistribuição.  O professor André Rego sugeriu retirar o inciso VI do
artigo  12  que  trata  dos  pedidos  de  remoção,  transferência  ou  movimentação  docente,  no
intuito  de  discutir  melhor  esses  critérios  posteriormente.  O  decano  sugeriu  um
amadurecimento do Regimento Interno em debate para uma possível aprovação no dia 30 de
setembro deste ano; 4) O professor André Rego sugeriu fazer uma chamada geral por e-mail
aos  estudantes  das  unidades  universitárias  solicitando  os  nomes  dos  interessados  para
representa-los na Congregação do CFDT. Aparecendo mais  de dois candidatos,  os nomes
seriam dirigidos aos colegiados para procederem com a escolha dos representantes via Edital;
5) Sobre as necessidades de pessoal para 2022, o professor André Rego pontuou que o CFDT
tem até o dia trinta de setembro para definir o levantamento dessas necessidades. O decano
destacou  que  aqueles  professores  que  tenham  a  intenção  de  se  afastarem  para  o  Pós-
Doutorado, por exemplo, devem sinalizar ao CFDT para que o afastamento seja incluído no
lavamento das necessidades para 2022 (anexo 5); 6) O professor Anders Schmidt argumentou
no sentido  de  que a  representação para esse conselho fosse  de um docente  que já  esteja
atuando no Parque do Descobrimento. Corroborando o professor Anders Schmidt, o Decano
sugeriu uma consulta direcionada aos professores que atuam no Parque do Descobrimento
para  que  possam  comporem  a  Representação  no  Conselho  Consultivo;  7)  Não  houve
sugestões para além dos pontos de pauta previstos. Nada mais havendo a tratar, às onze horas,
o decano agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, e para constar, eu,
Evaldo Ferreira, na condição de Secretário, lavrei a presente ATA, que após aprovada, vai ser
assinada por mim e demais membros. Teixeira de Freitas, vinte e seis de agosto de dois mil e
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vinte  e
um.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Secretário Executivo

Evaldo Ferreira

Demais presentes:

André de Almeida Rego (decano)

Anders Jensen Schmidt

Dirceu Benincá

Elissandro Santos Rocha

Gilson Vieira Monteiro

Guineverre Alvarez Machado de Melo Gomes

Lívia Santos Lima Lemos
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 23/11/2021 16:02 ) 
ANDERS JENSEN SCHMIDT 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1216239

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

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

1165966

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 12:04 ) 
LIVIA SANTOS LIMA LEMOS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1156996

(Assinado digitalmente em 21/10/2021 19:58 ) 
ANDRE DE ALMEIDA REGO 

DIRETOR

2253651

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

COORDENADOR DE CURSO

1770872

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

COORDENADOR DE CURSO

1171462

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 10:25 ) 
GUINEVERRE ALVAREZ MACHADO DE MELO

GOMES 
COORDENADOR DE CURSO

3044864
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