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Início: 9:00h 11 
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 13 

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

de Carvalho (Coordenador do BI Humanidades); Joseline Pippi (Coordenadora 15 

Pro tempore do Bacharelado em Mídia e Tecnologia); Pedro Alan 16 

(Representante Técnicas/os Administrativas/os) Cynthia de Cássia Santos Barra 17 

(Docente do CFPPTS) e Francismary Alves (Docente CFPPTS). 18 

 19 

A Decana Pro tempore do CFPPTS abriu a reunião cumprimentando a 20 

todas e todos presentes, não apresentou informes e abriu a palavra para as/os 21 

demais membros da Congregação. A Coordenadora Pro tempore do 22 

Bacharelado em Mídia e Tecnologia, Profa. Joseline Pippi, informou que hoje 23 

(07.12.2020) ocorrerá a primeira reunião para constituição do Colegiado do 24 

referido curso. Finalizados os informes, a Decana Pro tempore abriu para 25 

deliberação do primeiro ponto de pauta que tratou da aprovação ad referendum 26 

da ATA da Reunião Ordinária da Congregação do CFPPTS realizada no dia 27 

19.11.2020. Não havendo observações, foi deliberada a aprovação da ATA. 28 

Concluído o primeiro ponto de pauta, a Decana Pro tempore abriu para 29 

deliberação do segundo ponto: solicitação da Profa. Dra. Ana Cristina Santos 30 

Peixoto de migração para o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências do 31 

Campus Sosígenes Costa (Porto Seguro). A Decana Pro tempore solicitou que 32 

a Profa. Dra. Ana Cristina Santos Peixoto fizesse exposição de sua justificativa 33 

verbalmente. Pontua-se que tal justificativa encontra-se por escrito anexada à 34 



esta ATA. Após a exposição, a Decana abriu para deliberação. Foi deliberado 35 

pela aprovação da solicitação. Entretanto, a Decana fez as seguintes 36 

observações: 1. A Profa. Dra. Ana Cristina Santos Peixoto continuará atuando 37 

no curso Bacharelado em Produção Cultural, uma vez que de acordo com o § 3º 38 

do Art. 26 (Capítulo IV – Da organização Acadêmica) da Resolução 016/2020 39 

que altera as disposições do Estatuto da Universidade Federal do Sul da Bahia 40 

– UFSB, a/o docente poderá atuar nas Unidades Acadêmicas da instituição, 41 

independentemente de onde estiver lotada/o; 2. Trata-se de caráter excepcional 42 

considerando que o edital de migração (contemplando mudança intercampi) já 43 

ocorreu; 3. Solicitações futuras de mudança do CFPPTS para Unidades 44 

Acadêmicas localizadas nos demais Campi da UFSB, dependerão do interesse 45 

da Instituição e de permuta. Finalizadas as deliberações quanto aos pontos de 46 

pauta, a Decana Pro tempore abriu para “o que ocorrer”. Prof. Marcio Carvalho 47 

(Coordenador do BI Humanidades) informou que apenas dois componentes 48 

curriculares, que serão ofertados no quadrimestre 2020.3, ainda estão em 49 

processo de definição docente, mas que até o início do referido quadrimestre a 50 

situação estará resolvida. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata 51 

que segue assinada por mim, Silvia Kimo Costa e demais membros da 52 

Congregação presentes na reunião. 53 



GOVERNO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB) 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E TECNOLOGIAS SOCIAIS (CFPPTS) 

 

A Sua Senhoria, Decana Professora Doutora Silvia Kimo Costa 

Aos Membros da Congregação do CFPPTS 

 

Eu, Ana Cristina Santos Peixoto, CPF 950624246-15, Siape 1149021, lotada no CFPPTS – 

Campus Jorge Amado (CJA) da UFSB, venho solicitar a esta congregação mudança de lotação 

docente para o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC) do Campus Sosígenes Costa (CSC), 

para atuar no Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e suas Tecnologias e no Programa 

de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais (PPGER) do CSC.  

A fim de justificar minha solicitação, pontuo que a minha formação acadêmica (Mestrado e 

Doutorado) é em Linguística e Linguística e Língua Portuguesa, respectivamente, com foco nos 

estudos discursivos, com graduação em Letras Português – Francês (licenciatura). Além disso, em 

minha trajetória profissional, sempre atuei na Educação Básica e superior  com disciplinas vinculadas 

ao ensino de Língua Portuguesa. Exerci atividades nos cursos de graduação em Letras da 

Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) durante 14 anos, com disciplinas específicas da 

área de Linguística, Ensino de Língua Portuguesa e Estágio Supervisionado.  

Também, numa inter-relação entre a Educação Básica e o Ensino Superior, implantei 

e coordenei o subprojeto “Letras a Mais” vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) na Unimontes e, atualmente, sou coordenadora do programa Residência 

Pedagógica na área prioritária de Língua Portuguesa no CJA ( temos professora que  já atua como 

professora voluntária no programa  e deverá assumir as atividades em abril de 2021, quando 

finalizamos o primeiro módulo de curso de formação). 

Atuei na formação continuada em cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Linguística Aplicada 

ao Ensino de Língua Materna e  Educação Profissional Integrada à Educação Básica na modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, no momento, sou professora colaboradora do Mestrado 

Profissional em Letras (PROFLETRAS) na unidade da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

na qual pretendo manter vinculo até  segundo semestre de 2021,momento em que meus orientandos 

atuais 02 (dois) orientandos passarão pela banca de defesa de mestrado. Atuo também como 

professora permanente do PPGER no CJA que permanecerei como professora orientadora até o 

segundo quadrimestre de 2021, na qual está prevista a defesa de dissertação dos meus orientandos 

(06 orientandos). Na UFSB, apesar de pertencer ao CFPPTS, exerço atividades no Curso de 

Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e suas Tecnologias e no PPGER, ambos lotados no IHAC-

CSC.  

No que diz respeito à extensão, faço parte do Núcleo Enlaçando Comunidades: arte, cultura e 

direitos de minorias sociais, no qual desenvolvo projetos de extensão junto à comunidade da região 

Sul da Bahia. Atualmente, sou vice-líder do grupo de pesquisa Lêtera Negra: arte, tecnologia e 

discursos da UFSB e representante da Educação a Distância (EAD) no Idiomas sem Fronteiras (Isf) 

da Andifes. Sou membro permanente da Comissão de Acompanhamento de Políticas de Cotas (CAPC) 



e do Comitê de Política Linguística (CPL), atividades que continuarei desenvolvendo 

independentemente da mudança de lotação. Ou seja, exerci por muito tempo e ainda exerço atividades 

na área das linguagens, além da formação acadêmica. 

Vale destacar que, no CSC, já há projetos para a oferta de Pós-Graduação Lato Sensu  na área 

de Linguagens (Linguística, Língua Portuguesa e Literatura), está em andamento a reformulação da 

apresentação de propostas de cursos novos (APCN) de Mestrado em Letras, ao  qual estou vinculada 

como professora permanente e cuja sede será no CSC, e que há  PIDIB e RP específicos na área de 

Língua Portuguesa.  

Além disso, reitero que  quando encerrar minhas atividades no PPGER-CJA  continuarei atuando 

no PPGER do CSC, visto que o programa é um só. Sobre o componente Metodologias de 

Levantamento de Demandas Sociais do Curso de Produção Cultural, previsto para iniciar em 2020.3 e 

vinculado a mim no Sigaa, o Projeto Pedagógico do Curso de Produção Cultural, no item 15.1, prevê 

que o docente pode atuar no curso estando ou não vinculado ao CFPPTS. Dessa forma, comprometo-

me a ministrar o referido, com o intuito de não prejudicar o início do Bacharelado de Produção Cultural 

(BPC), curso ao qual estou vinculada enquanto docente, mas que não tenho aderência devido a minha 

formação em licenciatura.  

Diante da atual reestruturação da Universidade, vislumbro a mudança da minha lotação docente 

para o CSC como possibilidade de fortalecer a UFSB e, naquele campus, contribuir efetivamente na 

área de linguagens, constituída, a meu ver, por um  grupo de docentes consolidado academicamente 

dentro da UFSB, os quais almejam avançar para oferta de outros cursos na área de linguagens: cursos 

de primeira e segunda licenciaturas, especialização e stricto sensu. 

 

 

 

Nesses termos, peço deferimento. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Ana Cristina Santos Peixoto- 1149021 

 

 

 

 

Itabuna (BA), 5 de dezembro de 2020. 
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