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

Políticas Públicas e Tecnologias Sociais 8 

Data: 21 de março de 2022 9 
Início: 09:00h 10 

Término: 11:00h 11 
Participantes votantes (membras/os da Congregação): Silvia Kimo Costa 12 

(Decana); Grasiely Faccin Borges (Vice Decana); Marcio Augusto Vicente de 13 

Carvalho (Coordenador do Bacharelado em Políticas Públicas – BPP); Paula 14 

Messias Barreto (Coordenadora do Bacharelado Interdisciplinar em 15 

Humanidades – BI H); Joseline Pippi (Coordenadora do Bacharelado em Mídia 16 

e Tecnologia - BMiT) e Emille Marques Caldas (Representante discente na 17 

Congregação). 18 

Participantes não votantes: convidado Ricardo Tagliacolli Nascimento dos 19 

Anjos (Servidor Técnico Administrativo – Setor de Convênios/ PROPA). 20 

A Decana do PopTecs abriu a reunião cumprimentando a todas e todos e 21 

apresentou os seguintes informes: 1 o primeiro ponto de pauta referente à 22 

aprovação de novos projetos de pesquisa para execução no âmbito da Unidade 23 

Acadêmica foi retirado, pois o Decanato não recebeu solicitação de novos 24 

cadastros. Reiterou a necessidade de aprovação em Congregação dos projetos 25 

de pesquisa que participarão do Edital de Iniciação Científica de 2022. 2 Relatou 26 

sobre o processo de elaboração da APCN do PopTecs – Programa de Pós-27 

Graduação em Tecnologias Sociais (Mestrado Profissional). Pontuou que a 28 

proposta está sendo construída seguindo as orientações da PROPPG e que o 29 

prazo de envio para CAPES se encerra em agosto de 2022. Explicou que o curso 30 

se enquadra na área Interdisciplinar da CAPES e que possibilitará participação 31 

de todas/os docentes do PopTecs. Além disso, salientou a interface com os 32 

cursos de 2º Ciclo de Formação Bacharelados em Políticas Públicas, Mídia e 33 

Tecnologia e Produção Cultural. O curso atenderá não só profissionais de 34 



diversas áreas do conhecimento, na área de abrangência do Campus Jorge 35 

Amado, como as/os discentes que concluírem os cursos ofertados pela Unidade 36 

Acadêmica. Profa. Joseline aproveitou para lembrar que o Bacharelado em 37 

Políticas Públicas e o Bacharelado em Mídia e Tecnologia estão entre os cursos 38 

mais procurados da UFSB no SISU do ano 2022. Concluídos informes, passou-39 

se ao 1º ponto de pauta: pedido de licença não remunerada do Prof. Paulo 40 

Bento com início após conclusão do quadrimestre 2022.1. A Decana explicou o 41 

motivo da solicitação do Prof. Paulo Bento e o ponto foi colocado em votação: 42 

deliberou-se pela aprovação por unanimidade. Passou-se ao 2º ponto de pauta: 43 

Recursos disponibilizados à Unidade Acadêmica referente ao ano 2022. A 44 

Decana informou que foram descentralizados R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 45 

para o PopTecs. Os recursos foram distribuídos por igual entre os quatro cursos 46 

ofertados pela Unidade Acadêmica. Informou que parte dos recursos será usado 47 

para pagar diárias e passagens às palestrantes do 1º Ciclo de Debates e Oficinas 48 

do PopTecs; evento a ser realizado presencialmente no novo Campus entre os 49 

dias 07 e 08.07.2022. O evento é preferencialmente voltado às/aos discentes 50 

dos cursos ofertados pela Unidade Acadêmica e contemplará palestra em 51 

Tecnologias Sociais, mesa redonda em Produção Cultural e oficinas específicas 52 

do BMiT. Passou-se ao 3º ponto de pauta: Possibilidade de mudança do 53 

Regime Quadrimestral para o Semestral. A Decana informou que a discussão 54 

sobre a mudança do regime quadrimestral para o semestral foi iniciada. A 55 

PROGEAC irá aplicar um questionário online às/aos discentes, servidoras/es 56 

docentes e servidoras/es técnicas/os administrativas/os da UFSB, consultando 57 

acerca da mudança supracitada. Relatou que o processo de mudança 58 

dependerá da adequação dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPCs) dos cursos 59 

da UFSB e do SIGAA. Destacou que o PopTecs já vem trabalhando em matrizes 60 

curriculares adequadas ao regime semestral o que ressalta o caráter proativo da 61 

Unidade Acadêmica. Finalizou informando que este ponto ainda não está em 62 

votação e que entrará novamente em pauta na Congregação quando for 63 

encaminhado para deliberação do CONSUNI. 4º ponto de pauta: Minuta de 64 

Progressão/ Promoção Docente. A Decana relatou que a minuta foi enviada pela 65 

PROGEPE às Unidades Acadêmicas para análise e discussão no dia 66 

07.03.2022. O Decanato encaminhou o documento aos docentes do PopTecs no 67 

dia 08.03.2022; solicitou que as contribuições fossem enviadas até o dia 68 



10.04.2022 para que possam ser encaminhadas à PROGEPE até o dia 69 

15.04.2022. Prof. Marcio Carvalho informou que fez uma leitura preliminar do 70 

documento e questionou por que não há pontuação referente à avaliação 71 

discente. A Decana informou que este aspecto pode não ter sido considerado, 72 

pois cabe à Comissão Permanente de Avaliação (CPA) estabelecer como será 73 

feita tal avaliação e, até o presente momento, não existe qualquer procedimento. 74 

Destacou que incluir aspectos que dependem de processos específicos poderia 75 

inviabilizar a Resolução. Porém, solicitou que o apontamento fosse feito e que 76 

será encaminhado à PROGEPE. Finalizou informando que este ponto ainda não 77 

está em deliberação e que entrará novamente em pauta na Congregação quando 78 

a minuta de Resolução for encaminhada ao CONSUNI. Passou-se ao 5º ponto 79 

de pauta: Breve apresentação do setor de convênios da UFSB. O servidor 80 

Ricardo Tagliacolli Nascimento dos Anjos falou rapidamente sobre o Setor de 81 

Convênios, principais aspectos que precisam ser considerados antes de iniciar 82 

qualquer processo e se colocou à disposição. Concluídos os pontos de pauta, 83 

passou-se às ocorrências: discutiu-se sobre os pedidos de reconhecimento dos 84 

cursos Bacharelado em Mídia e Tecnologia e Bacharelado em Políticas Públicas 85 

cujas/os discentes ingressantes em 2020 estão se formando em 2022. Profa. 86 

Joseline informou que infelizmente os equipamentos solicitados para o curso não 87 

foram adquiridos e, pela 3ª vez, o pedido está sendo atualizado para compor o 88 

Plano Anual de Contratações (PAC) de 2023. A Decana avisou que o Lab. De 89 

Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais está praticamente pronto no Bloco 90 

Pedagógico e contempla espaço com bancadas e um pequeno Studio. Os 91 

equipamentos de mídia existentes poderão ser instalados neste laboratório e o 92 

ambiente poderá compor a infraestrutura destinada ao BMiT; salientou que o 93 

referido espaço não foi usado pelas discentes formandas, mas que poderá 94 

atender as/os discentes que ingressaram no curso posteriormente. Profa. 95 

Joseline pontuou que os livros específicos para o curso não foram adquiridos, 96 

apesar de solicitados em 2020, em função da quantidade excessiva de pedidos 97 

à bibliotecária que é a única servidora responsável pela solicitação de compra 98 

de livros para toda Instituição. Prof. Marcio Carvalho comentou que entrará em 99 

contato com a servidora para verificar o andamento da solicitação de aquisição 100 

de livros para o Bacharelado em Políticas Públicas. Ainda no que tange ao 101 

processo de reconhecimento de cursos, destacou-se a inexistência de 102 



procedimentos para avaliação do docente e dos componentes curriculares por 103 

parte da/o discente. Definiu-se que a Unidade Acadêmica se encarregará de 104 

elaborar e aplicar os questionários online ao final de cada componente para que 105 

a avaliação discente seja realizada. Não havendo mais ocorrências e nada mais 106 

a tratar, foi lavrada a presente Ata que segue assinada por mim, Silvia Kimo 107 

Costa e demais membras/os da Congregação presentes na reunião. 108 
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