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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 um de outubro de dois
mil e vinte e um.

Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às nove horas e quinze
minutos,  realizou-se  a  reunião  ordinária  da  Congregação  do  Centro  de  Formação  em
Desenvolvimento  Territorial,  de  forma  remota,  através  do  link  da  Sala  virtual:
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/andre-de-almeida-rego.  Conselheiros  Presentes:  Os
docentes André de Almeida Rego (decano), Frederico Monteiro Neves (B.I. Ciências), Joanna
Maria da Cunha de Oliveira Santos Neves (Colegiado de Gestão Ambiental), Gílson Vieira
Monteiro (Colegiado de Mídias Digitais), Dirceu Benincá (B.I. Humanidades), Wanderley de
Jesus Souza (Colegiado de Engenharia Civil), Guineverre Alvarez Machado de Melo Gomes
(Colegiado do PPGCS), Anders Jensen Schmidt (representante docente), Elissandro Santos
Rocha  (representante  Técnico  Administrativo)  e  Thiago  Ferreira  da  Cruz  (representante
discente).  Informes.  O  professor  André  Rego  iniciou  a  reunião  saudando  os  presentes  e
passando  os  pontos  de  pauta.  O professor  Wanderley Souza  informa que  o  colegiado de
Engenharia Civil está com o PPC bem adiantado e solicita celeridade nas discussões do PPC
no Centro de Formação. O professor Frederico Monteiro informa que encaminhou solicitação
à PROGEAC sobre a reelaboração dos PPCs de primeiro ciclo para que possa alinhar aos
PPCs do segundo ciclo. O professor Frederico Monteiro informa também que uma servidora
do Parque Nacional do Monte Pascal está fazendo uma seleção para estagiário para 20 ou 30
horas que receberá uma bolsa de 700 ou 900 reais. A bolsa é direcionada a estudantes com
deficiência, negro ou morador do Prado. O professor Gilson Vieira informa que o Grupo de
Estudos  e  Pesquisas  em Ecossistemas  Comunicacionais  e  as  Tecnologias  da  Inteligência
(ECOEM) realiza o segundo “Outubro da Mídias Digitais” com a seguinte programação: a)
14/10 Rádio - “As Mídias Digitais e as Finanças Doméstica” com a Professora Ariana Dutra.
Docente do Curso de Administração e Pós-graduação -  Faculdade Pitágoras -  Teixeira de
Freitas-BA. b) 15/10 Live – “Mídias Digitais  na Economia Doméstica” com a professora
Ariana Dutra e  mediação da  bolsista  Roberta  Gonçalves.  c)  21/10 Rádio  -  “Os robôs da
Internet  interferem  nas  nossas  decisões?”  com  o  professor  Fernando  Pedro  de  Moraes.
Professor  Convidado  nos  Cursos  do  MBA em Gestão  Empresarial  da  Fundação  Getúlio
Vargas também é professor Concursado do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula
Souza - Unidade Faculdade de Tecnologia SEBRAE - SP (Alencar Burti), nas disciplinas de
Novas Tecnologias Digitais para o Curso de Gestão de Negócios e Inovação (GNI). d) 22/10
Live – “Do Hal ao Nelson: uma Odisseia pelas Mídias Digitais” com o professor Fernando
Pedro de Moraes e mediação da bolsista Lara Lind. e) 26/10 Live – “Eco Ritmos” será um
show on-line com a participação confirmada até o momento de Lu Fonseca, Raiza Canuta e
Lara  Lind  e  mediação  do  colaborador  Andrew  Jardim.  A professora  Guineverre  Alvarez
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trouxe  os  seguintes  informes:  a)  Está  ocorrendo  o  processo  de  inscrição  especial  em
componentes especiais para 2021.3, com resultado preliminar já publicado; b) O edital de
credenciamento de novos docentes para o Programa já retornou da análise da Procuradoria da
UFSB e será lançado em breve; solicitamos aos colegas que nos apoiem na divulgação; c)
Está em tramitação a renovação do ACT entre UFSB e MP/BA para explorar atividades de
ensino,  pesquisa  e  extensão  com  o  Programa  Arboretum;  estimulamos  os/as  colegas  a
implementarem atividades neste sentido. Os dados de contato e maiores informações serão
encaminhados para o Decanato, para ampla divulgação. O professor André Rego apresentou
os informes a seguir: a) CODE sendo encaminhado para a Procuradoria; b) Contratação de
intérpretes de LIBRAS passou pela procuradoria;  previsão de contratação para o próximo
quadrimestre;  c)  Ida  frustrada  de  estudantes  indígenas  e  quilombolas  a  Brasília,  para
conseguir apoio em se tratando de políticas de permanência desses grupos na universidade; o
MEC não sinalizou positivamente; d) Implementação das bolsas do edital 01 e finalização das
bolsas do edital 02; e) Realização do CONEX (inscrições adiadas); f) Estabelecimento de rede
de pesquisas sobre migração (parceria -  ACT com a UFBA); g) Resolução sobre Câmara
Técnica  de  Extensão;  h)  Autorizado  o  curso  de  Direito  (já  está  publicada  portaria  de
autorização no DOU); i) Edital de recomposição do CES pronto; j) Aprovada resolução que
trata  da  composição  de  lista  tríplice  para  escolha  do  Reitorado  da  UFSB;  k)  Aprovada
Resolução que regulamenta as normas para o Programa de Monitoria Acadêmica na UFSB; l)
Visita da reitora ao campus na próxima semana, entre os dias 26 e 27 de outubro de 2021,
para  tratar  sobre,  dentre  outros  aspectos,  da  Rede  CUNI,  procedimentos  de  ingresso  nos
cursos, Formação Geral; m) Formalização do termo aditivo do ACT UESC-UFSB, no projeto
Pêndulo de medição da superfície terrestre, com previsão de instalação da estrutura no dia 08
de novembro de 2021.  Pontos de Pauta:  1) Leitura e aprovação da ata da última reunião
ordinária da Congregação do CFDT-CPF (30 de setembro de 2021) e Leitura e aprovação da
ata de reunião extraordinária da Congregação do CFDT (05 de outubro de 2021). 2) Fluxo de
movimentações de servidores.  3) Diretrizes iniciais para fluxo de CC 2022. 4) Discussões e
apreciações  sobre a  implantação das novas  diretrizes  da Formação Geral  e da Creditação
Curricular  das  atividades  de  extensão.  5) Minuta  de  Regimento  Interno  da  Câmara  de
Extensão. Deliberações: 1) As Atas das reuniões descritas no primeiro ponto de pauta foram
aprovadas  por  unanimidade,  com  abstenção  da  professora  Guineverre  Alvarez  que  não
participou das referidas reuniões. 2) O professor André Rego pontuou que há movimentação,
remoção  e  redistribuições  de  servidores  no  Campus  e,  consequentemente,  no  CFDT que
impactam o andamento dos cursos. Em seguida, o decano procedeu com a leitura da relatoria
sobre Fluxo de Movimentação de Servidores do CFDT (anexo 1) destacando alguns critérios
para  essa  movimentação.  O  professor  Gilson  Vieira  pontuou  que  a  essa  prerrogativa  de
remoção e/ou redistribuição é de exclusividade da Reitoria e sugeriu que o documento levasse
o  nome de  “recomendação  de  boas  intenções  e  boas  práticas  administrativas  do  CFDT”.
Diante das discussões, os membros aprovaram o parecer do relator e recomendaram o envio
do documento aos coordenadores de colegiada via memorando.  3) O professor André Rego
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contextualizou o debate em torno das Diretrizes iniciais para o fluxo de CC 2022 (anexo 2).
Durante  as  discussões  relativas  ao  fluxo,  o  professor  Gilson  Vieira  alertou  acerca  dos
cuidados para não sobrecarregar os docentes. O professor Frederico Monteiro sugeriu separar
as ofertas de CC por dias da semana. Os conselheiros votaram com o relator a respeito das
Diretrizes. Salientando que o professor André Rego procederá com os ajustes apontados pelos
demais membros e retornará com o documento para nova apresentação. 4) O professor André
Rego teceu algumas observações sobre as diretrizes da Formação Geral e sobre a Creditação
Curricular das atividades de extensão (anexo 3). Em sua relatoria, o decano discorreu que a
nova FG já está sendo implantada nos currículos dos cursos e que a atualização das regras de
curricularização da extensão no ensino superior foi feita a partir de uma série de etapas que
culminaram  com  a  edição  de  duas  resoluções  sobre  política  extensionista  na  UFSB.  O
professor  André  Rego indaga alguns  pontos  e  propõe a  avaliação das  ações  realizadas  e
propostas de superação dos obstáculos concorrentes para a implantação curricular da nova FG
e a  atualização  das  atividades  de  extensão.  Como encaminhamento,  sugeriu-se  criar  uma
comissão com um docente de cada curso para pensar as diretrizes  da FG e a  política de
Extensão,  tendo  o  professor  André  Rego  como  coordenador.  5) A minuta  versa  sobre  o
funcionamento  da  Câmara  de  Extensão,  tendo  como  esteio  regulamentar  as  normativas
externas e internas à UFSB. O documento compõe-se de cinco capítulos, subdivididos em
seções, perfazendo um total de 39 artigos. O professor André Rego solicitou aos membros da
congregação  que  avaliassem nos  colegiados  de  curso  a  minuta  de  regimento  interno  da
Câmara de Extensão (anexo 4) e retornarem as sugestões, caso haja, ao e-mail da PROEX
(proex@ufsb.edu.br). Nada mais havendo a tratar, às onze horas e cinquenta e seis minutos, o
decano agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião,  e para constar,  eu,
Evaldo Ferreira, lavrei a presente ATA, que após aprovada, vai ser assinada por mim e demais
membros. Teixeira de Freitas, vinte e um de outubro de dois mil e vinte e um. ///////////////////////

Secretário Executivo

Evaldo Ferreira

Demais presentes:
André de Almeida Rego
Anders Jensen Schmidt
Dirceu Benincá
Elissandro Santos Rocha
Frederico Monteiro Neves
Gílson Vieira Monteiro
Guineverre Alvarez Machado de Melo Gomes
Joanna Maria da Cunha de Oliveira Santos Neves
Thiago Ferreira da Cruz
Wanderley de Jesus Souza
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