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ATA da Reunião Ordinária (expandida) da Congregação do Centro de 7 

Formação em Políticas Públicas e Tecnologias Sociais 8 
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Data: 05 de agosto de 2020 10 
Início: 9:00h 11 
Término: 10:30h 12 

 13 

Participantes: Silvia Kimo costa (Decana Pro tempore), Sandra Adriana Neves 14 

Nunes (Vice Decana Pro tempore), Marcio Augusto Vicente de Carvalho 15 

(Coordenador do curso Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades), Emille 16 

Marques Caldas da Silva (Representante Discente), Cynthia de Cássia Santos 17 

Barra (Docente CFPPTS), Francismary Alves da Silva (Docente CFPPTS), 18 

Milton Ferreira da Silva Junior (Docente CFPPTS), Lilian Mara Sales Buonicontro 19 

(Docente CFPPTS), Gabriel Nascimento dos Santos (Docente CFPPTS), Paula 20 

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 dois informes: o primeiro sobre o I Seminário em 24 

Rede da UFSB que ocorrerá entre os dias 10 e 14.08.2020. Informou que o 25 

CFPPTS, representados pela docente Joseline Pippi e docentes Marcio Augusto 26 

Vicente de Carvalho e Rafael Siqueira de Guimarães, participará de uma mesa 27 

redonda intitulada: “Tecnologias Sociais para o fomento de Políticas Públicas”; a 28 

mesa será intermediada pela docente Silvia Kimo Costa. O segundo informe foi 29 

referente ao minicurso “a inclusão e acessibilidade no ensino superior na 30 

perspectiva remota durante o distanciamento social: acessibilidade 31 

comunicacional e metodológica” ofertado pela SAI/CQV/PROAF em parceria 32 

com a PROGEPE. Relatou-se a dificuldade para inscrição no referido minicurso 33 

por parte de alguns docentes, entretanto, constatou-se que o limite de inscritos 34 



foi atingido impossibilitando novas inscrições. Concluído os informes, a Decana 35 

Pro tempore iniciou a apresentação do primeiro ponto de pauta que tratou da 36 

deliberação/ encaminhamento do planejamento do quadrimestre 2020.2, 37 

considerando o curso Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades (único 38 

curso que ofertamos), considerando ainda que os Componentes Curriculares 39 

Optativos da Grande Área de Humanidades ou CCs Livres foram aprovados na 40 

Reunião Ordinária (expandida ao CFPPTS) do Colegiado do BI Humanidades 41 

CJA que ocorreu no dia 04.08.2020. A Decana passou a palavra ao Coordenador 42 

do BI Humanidades para relato do que foi deliberado na reunião do dia 43 

04.08.2020. O Prof. Marcio Carvalho informou que o Colegiado optou por ofertar 44 

apenas CCs optativos e livres para não prejudicar as/os discentes que não 45 

poderiam cursar CCs no atual contexto da Pandemia da COVID19. Continuou 46 

relatando que o Colegiado se comprometeu a ofertar todos CCs obrigatórios que 47 

não serão ofertados em 2020.2 para as/os discentes veteranas/os. Relatou que 48 

entre os dias 21.07 e 04.08.2020 solicitou a todas/os docentes do CFPPTS que 49 

informassem quais CCs do BI Humanidades optativos e livres estariam com 50 

disponibilidade para ministrar. Foram definidos os seguintes CCs: “Fundamentos 51 

de Psicologia, ciência e profissão” a ser ministrado pela Profa. Sandra Nunes; o 52 

Prof. Rafael Guimarães irá ofertar “Temas contemporâneos sobre diversidade 53 

sexual”; o Prof. Guilherme Foscolo ofertará “Diálogos em Marx: uma crítica 54 

implacável de tudo o que existe”; Profa. Ayalla Silva ofertará “História do Brasil 55 

Republicano” (esta é uma oferta do IHAC CJA e solicitaremos abertura para 56 

as/os discentes do BI Humanidades); Prof. Milton Ferreira vai ofertar “Bases 57 

históricas e epistemológicas da Ciências” (esta oferta será feito pelo BI Ciências 58 

e solicitaremos abertura para as/os discentes do BI Humanidades); Prof. Paulo 59 

Bento ofertará dois CCs entre os seguintes: “Pensamento Antropológico 60 

Clássico” ou “Fundamentos de Antropologia” e “Religiões e Perspectivas em 61 

Humanidades” ou “Economias, Mercados e o Contexto Econômico Brasileiro”; 62 

Prof. Fábio Corniani vai ofertar “Cidadania e Redes Sociais”; Profa. Joseline 63 

ofertará dois CCs: “Ciências e conhecimentos locais” e “Mídia, Tecnologia e 64 

Sociedade”. Os CCs “Cidadania e Redes Sociais” e “Mídia, Tecnologia e 65 

Sociedade” são componentes curriculares que futuramente farão parte do 66 

Bacharelado em Mídia e Tecnologia, reforçando a importância da conexão entre 67 

o 1º e 2º Ciclo de Formação. Profa. Regina Oliveira vai ofertar “Pensamento 68 



Social e Político na formação do Brasil” e o Prof. André Araújo ofertará “Direito e 69 

Educação”. Prof. Marcio Carvalho relatou ainda que ao final da reunião do 70 

Colegiado do BI Humanidades foi discutida a oferta para a Formação Geral, já 71 

considerando a nova Resolução no 10/2020 e o eixo que cabe ao CFPPTS 72 

“Humanidades e Artes para a formação cidadã”, e foi definida a oferta do CC 73 

“Campo das Humanidades: saberes e práticas”. Foi escolhido tal CC por ser 74 

menos específico o que permite que vários docentes possam assumir turmas. 75 

Pontuou que está no aguardo o quantitativo de discentes matriculadas/os para 76 

verificar a quantidade de turmas que serão necessárias. O Prof. Marcio Carvalho 77 

concluiu a explanação e passou a palavra para a Decana Pro tempore. Esta 78 

solicitou a deliberação quanto ao planejamento do quadrimestre 2020.2, 79 

incluindo o CC da Formação Geral, que foram aprovados na reunião do 80 

Colegiado do BI Humanidades. Os membros da Congregação, com direito a 81 

voto, deliberaram pela aprovação. A Decana chamou atenção para o fato de que 82 

as/os docentes atualmente lotadas/os no CFPPTS vieram de diferentes 83 

Unidades Acadêmicas e boa parte havia se comprometido previamente com o 84 

planejamento dessas Unidades, nesse sentido, enfatizou a necessidade de se 85 

manter os compromissos assumidos para 2020.2 para não prejudicar os cursos. 86 

Informou que para 2020.3 haverá possibilidade de que a/o docente ministre pelo 87 

menos 50% da carga horária de ensino no CFPPTS estando os 50% restantes, 88 

caso esta/este queira, disponibilizado para outra Unidade Acadêmica. Por 89 

conseguinte, introduziu o segundo ponto de pauta: eleição do representante 90 

docente na Congregação do CFPPTS. Leu a minuta do Edital que foi elaborada 91 

e solicitou às/aos docentes presentes que se manifestassem quanto a 92 

necessidade de alterações. A Vice decana chamou atenção para uma pequena 93 

correção gramatical e para o cronograma. Discutiu-se se o prazo de 23 dias seria 94 

suficiente para atender todas as etapas e o Prof. Marcio Carvalho pontuou que, 95 

por se tratar de um processo eleitoral via SigEleições, não haveria necessidade 96 

de dilatação do prazo. Após a discussão, a Decana Pro tempore solicitou a 97 

deliberação e os membros da Congregação, com direito a voto, deliberaram pela 98 

aprovação. A Decana Pro tempore deu continuidade à reunião e abriu para o 99 

que ocorrer. O Prof. Marcio Carvalho reiterou as boas vindas à representante 100 

discente na Congregação do CFPPTS, enfatizando a importância de uma 101 

ingressante se disponibilizar para o importante compromisso de representação 102 



de sua categoria num Centro de Formação. A Decana e a Vice Decana 103 

corroboraram com o Prof. Marcio Carvalho. Não havendo mais assuntos a tratar 104 

no que ocorrer, a Decana Pro tempore encerrou a reunião. Nada mais havendo 105 

a tratar, foi lavrada a presente Ata que segue assinada por mim, Silvia Kimo 106 

Costa e demais membros da Congregação. 107 
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