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Formação em Políticas Públicas e Tecnologias Sociais 8 
 9 

Data: 05 de outubro de 2020 10 
Início: 9:30hs 11 
Término: 10:15hs 12 

 13 

Participantes: Silvia Kimo costa (Decana Pro tempore), Emille Marques Caldas 14 

da Silva (Representante Discente); Ana Cristina dos Santos Peixoto 15 

(Representante Docente CFPPTS); Gabriel Nascimento (Docente CFPPTS). 16 

 17 

A Decana Pro tempore do CFPPTS abriu a reunião cumprimentando a todas e 18 

todos presentes e apresentou três informes: o primeiro relacionado ao 19 

andamento dos Processos de criação dos cursos de 2º Ciclo de Formação do 20 

CFPPTS. No que se refere ao curso Bacharelado em Produção Cultural, 21 

informou que está no aguardo do retorno do processo (via SIPAC) da 22 

Coordenação de Graduação (DEA PROGEAC) ao CFPPTS para anexar a 23 

versão final (atualizada) do PPC. Já o PPC do Bacharelado em Políticas Públicas 24 

foi encaminhado à Secretaria Executiva/ Reitoria. Quanto ao PPC do 25 

Bacharelado em Mídia e Tecnologia, este foi aprovado na última reunião da 26 

Câmara de Graduação. O CFPPTS está aguardando que o processo (via SIPAC) 27 

retorne para a referida Unidade Acadêmica para anexar a versão final do PPC. 28 

O segundo informe foi sobre a reunião convocada pela Reitoria para o dia 29 

23.10.2020 para apresentação e discussão da proposta de criação do 30 

CFEducação. A Decana Pro tempore informou que após a reunião do dia 31 

23.10.2020, ocorrerá a reunião extraordinária da Congregação do CFPPTS para 32 

deliberar sobre o tema no dia 26.10.2020 e solicitou que as/os representantes 33 

de Servidores Docente e TA e Discente levem o posicionamento de suas 34 



respectivas categorias para deliberação na reunião do dia 26.10.2020. O terceiro 35 

informe referiu-se à divulgação dos cursos de 2º ciclo de formação do CFPPTS 36 

que está sedo realizada diretamente na página do Centro de Formação na Aba 37 

notícias. Finalizados os informes do Decanato, a Decana Pro tempore abriu a 38 

palavra para que as/os demais membros da Congregação apresentassem seus 39 

respectivos informes. Profa. Ana Cristina informou que convocará reunião com 40 

a categoria de servidores docentes do CFPPTS para discutir sobre a criação do 41 

CFEducação antes da reunião com a Reitoria do dia 23.10.2020. Prof. Gabriel 42 

informou sobre um evento que está organizando e que solicitará ampla 43 

divulgação no CFPPTS. Profa. Silvia solicitou que os cards de divulgação do 44 

evento sejam encaminhados ao poptecs@ufsb.edu.br e solicitará que seja 45 

divulgado na Aba Notícias da página do CFPPTS. Finalizados os informes das/os 46 

demais membros da Congregação, a Decana Pro tempore abriu para 47 

deliberação do primeiro ponto de pauta que tratou da aprovação da ATA da 48 

Reunião Ordinária da Congregação do CFPPTS realizada no dia 16.09.2020. 49 

Não havendo observações quanto ao manuscrito, foi deliberada a aprovação da 50 

referida ATA. Concluído o primeiro ponto de pauta, a Decana Pro tempore abriu 51 

para deliberação do segundo ponto: solicitação do Prof. Dr. Gabriel Nascimento 52 

para ser professor colaborador do PPGL-UESC. Não havendo observações 53 

quanto à solicitação, foi deliberada por sua aprovação. Finalizadas as 54 

deliberações quanto aos pontos de pauta, a Decana Pro tempore abriu para “o 55 

que ocorrer”. Não houve discussões a serem realizadas e deliberadas. Nada 56 

mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que segue assinada por mim, 57 

Silvia Kimo Costa e demais membros da Congregação presentes na reunião. 58 
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