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GOVERNO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 
CAMPUS JORGE AMADO 
CENTRO DE FORMAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E TECNOLOGIAS SOCIAIS 
BACHARELADO EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

ATA DA 1A REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 
BACHARELADO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, DO CENTRO DE 
FORMAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E TECNOLOGIAS 
SOCIAIS DO CAMPUS JORGE AMADO, REALIZADA EM 31 DE 
MARÇO DE 2021 

No dia 31 de março de 2021 às 10h iniciou-se a primeira reunião ordinária do Colegiado do 
Bacharelado em Políticas Públicas (BPP) do Centro de Formação em Políticas Públicas e 
Tecnologias Sociais (CFPPTS) do Campus Jorge Amado (CJA), com a presença do 
coordenador pro-tempore Márcio Augusto Vicente de Carvalho e da docente convidada 
Paula Peixoto Messias Barreto, do servidor técnico-administrativo convidado Pedro Alan 
Soares Ferreira e do estudante convidado Éder Pinho Magalhães. Prof. Márcio iniciou 
dando as boas-vindas às/aos convidadas/os e informou que o objetivo desta reunião é 
consultá-las/os quanto ao interesse e disponibilidade em participar deste colegiado. Após 
breve discussão, decidiu-se por nomear as/os docentes Gabriel Nascimento dos Santos, 
Grasiely Faccin Borges, Márcio Augusto Vicente de Carvalho, Paula Peixoto Messias 
Barreto e Sílvia Kimo Costa como membros docentes titulares, o docente Paulo Tiago 
Paulos Bento como docente suplente, o servidor técnico-administrativo Pedro Alan Soares 
Ferreira como membro técnico-administrativo titular e o discente Éder Pinho Magalhães 
como membro discente titular. Prof. Márcio inicia então o processo de escolha da 
coordenação e vice-coordenação. O colegiado elege Prof. Márcio como Coordenador e irá 
consultar as/os demais Vice-Coordenador/a. Como último assunto a ser tratado, Prof. 
Márcio consulta as/os presentes quanto ao melhor dia da semana para as reuniões deste 
colegiado. Profa. Grasiely informou, em comunicação pessoal, que tem apenas as manhãs 
de segunda e sexta-feira livres. Após breve debate decidiu-se abrir um formulário para 
encontrar a melhor data. Prof. Márcio enumera os primeiros assuntos a serem discutidos 
nas próximas reuniões deste colegiado: 1. Planejamento: Para este colegiado, precisamos 
anualizar o planejamento e articular com o Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades 
(BI-H); Prof. Márcio se compromete a montar uma proposta de planejamento para todo o 
ano de 2021. 2. Constituição do Núcleo Docente Estruturante: precisamos constituir 
com urgência, pois há inconsistências entre o disposto no Projeto Pedagógico do Curso e 
a estrutura curricular inserida no SIGAA. 3. Verificar situação do ENADE: o ano de 2021 
seria para nosso curso, mas, como a edição de 2020 foi adiada, vamos acompanhar: se a 
edição 2021 for adiada também, possivelmente teremos formandos em 2022. 4. 
Reconhecimento do curso: não é necessária autorização, mas precisamos pedir o 
Reconhecimento do MEC para emissão dos diplomas (por se tratar de curso de 2º ciclo, já 
temos estudantes com mais da metade da carga horária completada). 5. Ingresso de 
Portadores de Diploma e Transferência Externa: deveremos receber estudantes no 
edital Progeac de Transferência externa e portadores de diploma, eles iniciarão suas 
atividades já em 2021.1 (provavelmente em junho/21). 6. Ingressantes 2021: receberemos 
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também estudantes do SiSU e de edital de 2º ciclo (2021.2, provavelmente setembro/21). 
Sem mais para o momento, eu, Márcio Augusto Vicente de Carvalho redigi a presente ata 
que vai por mim e pelos demais presentes assinada digitalmente. 
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