
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 trinta de setembro de dois mil e
vinte e um.

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas e dez minutos,
realizou-se a reunião ordinária da Congregação do Centro de Formação em Desenvolvimento
Territorial, de forma metapresencial, através do link da Sala virtual do Google  Meet: pny-
mkdc-pqv (google.com).  Conselheiros Participantes:  Os docentes  André de Almeida Rego
(decano), Frederico Monteiro Neves, Dirceu Benincá (B.I. Humanidades), João Batista Lopes
da  Silva  (PPGCS),  Gilson  Vieira  Monteiro  (Curso  Mídias  Digitais),  Wanderley  de  Jesus
Souza  e  Joanna Maria  da  Cunha de  Oliveira  Santos  Neves.  Ausência  Justificada:  Anders
Jensen  Schmidt  (Representação  Docente).  Informes:  1)  O  professor  Frederico  Monteiro
informou que o professor André Rego chegará com retardo à reunião por aguardar na fila para
tomar  a  segunda dose  da  vacina.  Diante  disso,  o  professor  Frederico  Monteiro  sugeriu  a
inversão do ponto de pauta número três para o final da reunião para que o professor André
Rego pudesse participar das discussões. 2) O professor João Batista informa que as aulas do
Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciências  e  Sustentabilidade  (PPGCS)  já  começaram  e
informa também que está aberto o edital de aluno especial para o próximo quadrimestre. O
professor João Batista ainda informa que o Edital de credenciamento de novos docentes será
lançado em breve.  3) A professora Joanna Neves informa que no mês de outubro/2021 a
UFBA concederá à UFSB um equipamento para fazer a amostragem e verificar a qualidade do
ar em Teixeira. O equipamento será instalado em três pontos da cidade durante o período de
28 dias.  As amostras coletadas  serão enviadas  à UFBA para análise.  A professora Joanna
Neves agradeceu o apoio da Reitoria na logística do equipamento. 4) O professor Wanderley
Souza informa sobre o andamento dos projetos pedagógicos, sugerindo que a discussão acerca
dos PPC fosse agendada o mais breve possível.  5) O professor Frederico Monteiro informa
que fez uma consulta à PROGEAC sobre a articulação entre os BIs e aguarda resposta para
que  possa  avançar  os  trabalhos  nos  PPC.  6) O professor  Gilson  Vieira  informa sobre  o
lançamento do livro “A vida dentro de casa” com o capítulo “O Facebook como Ecossistema
Virtuoso de Aprendizagem (EVA)”. O professor Dr.  Gilson Vieira  Monteiro participou da
escrita  do  livro  “Ensino  Remoto  na  Pandemia  do  Coronavírus”  (relatos,  experiências  e
desafios  na  Educação  Superior)  dos  organizadores:  Raimundo  Sousa,  Leonardo  Zenha  e
Priscilla Bellard Mendes de Souza. Neste capítulo os bolsistas do Ecoem, Andrew Gonçalves
Jardim e Roberta Gonçalves de Oliveira Matos, escreveram seus depoimentos. Participamos
da IV Jornada Internacional GEMInIS (JIG 2021), realizada na modalidade online, durante o
período de 20 de setembro 2021 a 24 de setembro 2021, com carga horária de 48 horas com o
trabalho: As Mídias Digitais como Plataformas Ecossistêmicas de Comunicação, de autoria do
professor Dr. Gilson Vieira Monteiro e a estudante Roberta Gonçalves de Oliveira Matos.
Recentemente teve seu artigo “Tensões e rupturas na modalidade de ensino remoto” aprovado
para publicação em livro elaborado pelos Pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Direitos,
Pessoas e Tecnologias (DIRPET/UFSB) a ser lançado em dezembro de 2021, cujo título é “A
vida dentro de casa: excertos de um momento pandêmico”.  7) O professor Dirceu Benincá
informa sobre a iniciativa do ECOE de apresentar proposta de criação da Cátedra Paulo Freire
no  CPF  e  a  ampliação  do  Grupo  de  Trabalho  com  professores  da  UFSB  e  de  outras
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instituições.  O  professor  Dirceu  Benincá  ainda  informou  que  na  quinta-feira  (23/09)  foi
realizado o Seminário em comemoração ao centenário do nascimento de Paulo Freire, com o
título “Paulo Freire um grito de liberdade e esperança” com participação do professor José
Eustáquio Romão. 8) O professor Frederico Monteiro passou os informes na seguinte ordem:
a) Foram  alteradas  as  nomenclaturas  nos  itens  de  preenchimento  obrigatório  no  PEA,
agrupando itens afins para otimizar o espaço disponível. Foi criado o acesso à turma virtual de
todas as turmas vinculadas ao curso sob responsabilidade do/a coordenador/a, dispensando a
remessa individualizada de PEA por cada docente à coordenação. Acessando o caminho Portal
da Coordenação de Graduação > turmas > consultar turmas > informar critérios de busca >
selecionar a turma e clicar no menu verde à direita > visualizar turma virtual.  No menu de
turma virtual acessar a opção Diário Eletrônico > Imprimir PEA; b) Projeto sobre a qualidade
do ar em Teixeira de Freitas. Ocorrerá nos três campi da UFSB. Nesse momento encontra-se
em Porto Seguro e o próximo destino é Teixeira de Freitas; c) Foi enviado formulário da CPA
de  avaliação  de  docentes  e  turmas.  A proposta  é  que  os  colegiados  possam  apreciar  o
documento e enviá-lo à CPA até o dia 06 de outubro de 2021; d) O decanato irá solicitar lista
de CC do 2º ciclo que podem ser cursados pelo 1º ciclo, para compor a previsão de oferta
2022.  Esse  informe  é  direcionado  aos  cursos  de  Mídias  Digitais,  Gestão  Ambiental  e
Engenharia  Civil;  e)  Em novembro  será  realizada  a  E-Agro,  feira  que  se  direciona  aos
pequenos e médios agricultores. A UFSB participará com stand de divulgação das suas ações
e – possivelmente – com a formação de equipe para participar de maratona; f) O Regimento
Interno da UFSB foi aprovado em sessão extraordinária do CONSUNI do dia 29 de setembro
de 2021. A tarefa agora é construir os regimentos internos das unidades e setores. Expediente:
Inversão do ponto  de  pauta  três  para  o final  da reunião.  Pontos de  Pauta  : 1)  Leitura  e
aprovação da ata da última reunião ordinária da Congregação do CFDT-CPF (ocorrida no dia
29 de  agosto  de  2021);  2)  Homologação  ad  referendum de  projetos/ações  de  pesquisa  e
extensão submetidos ao Decanato do CFDT entre os meses de agosto e setembro de 2021; 3)
Reconstituição  da  representação  discente  na  Congregação  do  CFDT;  4) Proposta  de
Homologação de PEA da nova FG pelos colegiados de  curso;  5) Retomada das atividades
práticas presenciais da UFSB (apresentação das diretrizes gerais); 6) Utilização dos recursos
destinados à Unidade Universitária do CFDT para 2021; 7) Aprovação de aditivo ao Acordo
de Cooperação Técnica entre UFSB e UESC; 8) Apreciação da minuta de Regimento Interno
do CFDT (2ª rodada – retorno dos colegiados e representações).  Deliberações  : 1) A Ata foi
aprovada  pelos  membros  da  Congregação,  com  três  abstenções  de  professores  que  não
participaram da reunião anterior (Anexo 01). 2) Os projetos e ações aprovados ad referendum
pelo decanto foram homologados pelos membros presentes (Anexo 02).  3) Após a consulta
via  representações  estudantis,  dois  estudantes  manifestaram interesse,  sendo  eles  Maicon
Santos Freitas e Thiago Ferreira da Cruz Michael. Os membros da congregação homologaram
a consulta e os estudantes Maicon Santos Freitas (titular) e Thiago Ferreira da Cruz (suplente)
foram definidos  como representantes  discentes  na congregação do CFDT.  4) O professor
Frederico  Monteiro  apresentou  a  Proposta  de  Homologação  de  PEA da  nova  FG  pelos
colegiados de curso (Anexo 03). Em seguida, o professor Wanderley Souza sugeriu que o
decanato fizesse uma cobrança à PROGEAC para agilizar o processo de reformulação da
Formação Geral.  O professor Frederico Monteiro argumentou que essa demanda não será
resolvida  por  ora,  considerando  que  foi  criado  um GT para  debater  assuntos  inerentes  a
reformulação da  FG.  Após  o amplo  debate  e  questionamentos,  os  membros aprovaram a
homologação.  5) O professor Frederico Monteiro, corroborado pelo professor André Rego,
pontuou que não se trata de uma discussão e/ou deliberação, mas de uma apresentação do
plano de retomada das atividades práticas presenciais na Universidade (Anexo 04). Após a

9
10
11
12
13
14
15
16
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências – IHAC
Campus Paulo Freire

leitura das diretrizes gerais do plano de retomada das atividades práticas presenciais da UFSB,
os  conselheiros  deliberaram  por  solicitar  da  reitoria  uma  data  provável  do  retorno  das
atividades para o ano de 2022.  6) O professor André Rego informou que o CFDT tem uma
verba no valor de dez mil reais para utilização em recursos destinados à Unidade Universitária
do CFDT para 2021. Em consulta a PROPA, o professor André Rego trouxe detalhes de como
o  CFDT deverá  utilizar  esse  recurso,  uma  vez  que  o  uso  com diárias  e  passagens  está
suspenso devido à pandemia da COVID-19. Após as sugestões de como gerenciar a verba
disponível,  os  membros definiram ser  mais  viável  utilizar  os  recursos,  primeiramente,  na
contratação  e  na  produção  da  imagem digital  e  física  do  CFDT,  i.  e.,  vídeos,  banners,
postagem/post para as redes sociais do Centro de Formação. Havendo ainda verba disponível,
investir  na  pesquisa  e  na  concessão  de  bolsas  para  projetos  de  pesquisa.  Em resumo,  a
aplicação dos recursos seguirá a ordem: a) divulgação, b) projetos e c) cursos. 7) O professor
André Rego apresentou algumas atualizações sobre o termo aditivo ao Acordo de Cooperação
Técnica entre  UFSB e UESC. Seguindo as  aplanações  do decano,  os  membros presentes
aprovaram a adição do novo projeto.  8) O ponto de pauta três “Apreciação da minuta de
Regimento  Interno  do  CFDT”,  que  havia  sido  deixado  para  o  final  dessa  reunião,  será
debatido em reunião extraordinária no dia 05/10/2021. 8) Não houve sugestões de debate 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, trinta de setembro de dois mil e vinte e
um.//////////////////////////////////////////////////////////////

Secretário Executivo

Evaldo Ferreira

Demais presentes:

André de Almeida Rego (decano)

Frederico Monteiro Neves

Dirceu Benincá

João Batista Lopes da Silva

Gilson Vieira Monteiro

Wanderley de Jesus Souza

Joanna Maria da Cunha de Oliveira Santos Neves
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 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 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 20:06 ) 
ANDRE DE ALMEIDA REGO 

DIRETOR

2253651

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 11:18 ) 
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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