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ATA da Reunião Ordinária da Congregação do Centro de Formação em 7 

Políticas Públicas e Tecnologias Sociais 8 
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Data: 23 de fevereiro de 2021 10 
Início: 9:00h 11 
Término: 10:00 12 

 13 

Participantes: Silvia Kimo costa (Decana Pro tempore); Marcio Augusto Vicente 14 

de Carvalho (Coordenador do Bacharelado em Políticas Públicas); Joseline Pippi 15 

(Coordenadora do Bacharelado em Mídia e Tecnologia); Guilherme Foscolo 16 

(Coordenador do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades); Pedro Alan 17 

(Representante Técnicas/os Administrativas/os); Emille Marques Caldas 18 

(Representante discente); Ana Cristina Santos Peixoto (Suplente Representante 19 

Docente); Cynthia de Cássia Santos Barra (Docente CFPPTS); Francismary 20 

Alves (Docente CFPPTS) e Paula Peixoto Messias Barreto (Docente CFPPTS). 21 

 22 

A Decana Pro tempore do CFPPTS abriu a reunião cumprimentando a todas e 23 

todos presentes e apresentou informe referente ao andamento das obras do 24 

Campus Jorge Amado e sede da Reitoria. De acordo com o cronograma das 25 

obras, compartilhado na reunião da Reitoria com os Decanatos realizada no dia 26 

05.02.2021, a previsão de conclusão da reforma do local que abrigará a Reitoria 27 

e Pró reitorias é o primeiro semestre de 2021 e a previsão de conclusão do Bloco 28 

Pedagógico e 80% da infraestrutura do Campus Jorge Amado é o segundo 29 

semestre de 2021. Entretanto, a Decana pontuou que, considerando o contexto 30 

da Pandemia da COVID19 (nova cepa e lentidão no processo de vacinação), 31 

não há previsão de retorno presencial das atividades acadêmicas. Continuar-se-32 

á seguindo a Resolução 015/2020 - Dispõe sobre a oferta de atividades e 33 

Componentes Curriculares por intermediação tecnológica, em função da 34 



suspensão das aulas e atividades presenciais em decorrência da pandemia do 35 

novo Coronavírus (COVID 19). Concluído os informes do decanato a Decana 36 

passou a palavra para os demais membros da Congregação. Prof. Marcio 37 

Carvalho informou que pouco antes do carnaval enviou mensagem de boas-38 

vindas às/aos discentes do Bacharelado em Políticas Públicas (BPP) e 39 

disponibilizou um espelho do referido curso com toda a carga horária que as/os 40 

discentes cumpriram no primeiro ciclo e que servirá no segundo ciclo de 41 

formação. Profa. Joseline Pippi informou que no dia 22.02.2021 houve uma 42 

cerimônia de abertura das atividades do Bacharelado Interdisciplinar em Mídia e 43 

Tecnologia (BMiT). Ambos destacaram a possibilidade de ocupação quase total 44 

das vagas ofertadas nos cursos por entrada direta via SISU. Não houve informes 45 

da representação discente, representação TAEs e da representação docente 46 

(suplente). Concluídos os informes, a decana abriu para deliberação do primeiro 47 

ponto de pauta: “solicitação de anuência/ aprovação da Congregação do 48 

CFPPTS para desenvolvimento de atividades não remuneradas da docente 49 

Paula Peixoto Messias Barreto na Universidade Estadual do Sul da Bahia. Trata-50 

se do projeto de doutoramento da docente, sem solicitação de afastamento e 51 

sem qualquer prejuízo para suas atividades acadêmicas na Universidade 52 

Federal do Sul da Bahia”. O ponto foi colocado em votação e todas/os membros 53 

da Congregação votaram pelo deferimento/ aprovação da solicitação. Passou-54 

se ao segundo ponto de pauta: “solicitação da docente Dra. Dolores Galdino da 55 

Universidade Federal do Mato Grosso, para ministrar no quadrimestre 2020.3, 56 

um componente curricular do curso de 2o Ciclo de Formação Bacharelado em 57 

Produção Cultural em parceria com a docente Dra. Ana Cristina Santos Peixoto, 58 

sem qualquer ônus para a Universidade Federal do Sul da Bahia. O CC 59 

"Levantamento de dados e metodologia social", já será ofertado no quadrimestre 60 

2020.3”. O ponto foi colocado em votação e todas/os membros da Congregação 61 

votaram pelo deferimento/ aprovação da solicitação. Passou-se ao terceiro ponto 62 

de pauta: “solicitação do docente Dr. Gabriel Nascimento para aprovação na 63 

Congregação do CFPPTS da proposta de pesquisa intitulada: Antiracism and 64 

gender equality in English language teaching in Brazil: linguistic racism and 65 

raciolinguistics. Tal proposta foi selecionada dentre inúmeras no país pelo British 66 

Council Skills for Prosperity Statement of Purpose e será firmado um convênio 67 

com a UFSB para que o docente possa não só desenvolver as atividades como 68 



atuar como consultor do British Council”. O ponto foi colocado em votação e 69 

todas/os membros da Congregação votaram pelo deferimento/ aprovação da 70 

solicitação. Passou-se ao quarto ponto de pauta: “Seminário sobre Tecnologias 71 

Sociais a ser planejado para o quadrimestre 2021.2”. A Decana apresentou a 72 

proposta de maneira sucinta e passou a palavra para Prof. Marcio Carvalho 73 

(Coordenador do Bacharelado em Políticas Públicas). O Seminário ocorrerá no 74 

início do quadrimestre 2021.2; haverá participação de pesquisadores renomados 75 

em Tecnologias Sociais no Brasil; envolverá discentes veteranos dos cursos 76 

ofertados pelo CFPPTS e às/os discentes ingressantes nos cursos via SISU. 77 

Pontua-se que o evento consolida o segundo ano de atividades do CFPPTS e 78 

convidará a Comunidade da UFSB a conhecer o que são Tecnologias Sociais e 79 

sua importância para o fomento de Políticas Públicas em âmbito local e regional. 80 

O ponto de pauta foi colocado em votação e deliberou-se pelo deferimento/ 81 

aprovação. Passou-se ao quinto ponto de pauta: “DIRPLAN/ PROPA (plano de 82 

desenvolvimento da unidade para o biênio 2021-2022)”. A Decana explicou os 83 

aspectos técnicos da solicitação da DIRPLAN para elaboração do plano de 84 

desenvolvimento da unidade e pontuou que demandará intensa participação não 85 

só do Decanato como das coordenações de curso para o levantamento dos 86 

dados solicitados. Por fim, abriu-se para o que ocorrer. Pedro Alan 87 

(Representante TAEs) solicitou que ficasse registrado o pleito por maior 88 

disponibilidade de vagas para Servidoras/res Técnicas/os Administrativas/os nos 89 

cursos de 3º Ciclo de Formação (pós-graduação) da UFSB. Prof. Marcio 90 

Carvalho informou que o egresso do BI Humanidades CJA Saulo Carneiro 91 

Pereira dos Santos foi aprovado em 1º lugar no Mestrado em História das 92 

Ciências e da Saúde da Casa Oswaldo Cruz/ FIOCRUZ do Rio de Janeiro, RJ, 93 

e ressaltou a importância e excelência do Bacharelado Interdisciplinar em 94 

Humanidades do Campus Jorge Amado. Tanto a Decana, quanto outras/os 95 

docentes presentes informaram a dificuldade de acesso à monografia do 96 

egresso que deu origem à Pesquisa aprovada no Mestrado. Profa. Cynthia 97 

registrou que não existe Repositório Institucional da UFSB para indexar toda 98 

produção da Instituição. Salientou que discutiu o assunto com a PROPPG e 99 

PROTIC e que a falta do Repositório prejudica não só os cursos de 1º e 2º ciclos, 100 

mas principalmente o 3º ciclo de formação (pós-graduação), como o Programa 101 

de Pós-graduação em Ensino e Relações Étnico-raciais (PPGER), da qual a 102 



docente era coordenadora. Concluídas as ocorrências e nada mais havendo a 103 

tratar, foi lavrada a presente Ata que segue assinada por mim, Silvia Kimo Costa 104 

e demais membros da Congregação presentes na reunião. 105 
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