
13/07/2021 Inscrição de Chapa - Consulta Decanato CFPPTS

https://docs.google.com/forms/d/13XMhYKbEImKp2s9OwgnyQK1uBC9U6iEUQUXhvlKRLCE/edit#response=ACYDBNiC6F8hHcvsV67olH7Sww… 1/2

Consolida PopTecs
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Doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC/ BA; 
Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela Universidade Estadual de Santa Cruz, 
UESC/ BA e graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Viçosa UFV/ MG. Foi 
Prefeita do Campus da Universidade Estadual de Santa Cruz (Ilhéus, BA) de 2008 a 2012 atuando na 
elaboração de Projetos Arquitetônicos para a referida Instituição. De 2012 a 2015 foi docente do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Campus Eunápolis). Atualmente é 
Professora Adjunto da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Campus Jorge Amado, Itabuna, BA. 
Contribui com o processo de projeto arquitetônico para edificações institucionais de ensino superior 
sob o viés da sustentabilidade. É Decana pro tempore e atua como docente do Centro de Formação em 
Políticas Públicas e Tecnologias Sociais. Também é docente permanente do Programa de Pós-
Graduação em Biossistemas, do Centro de Formação em Ciências Agroflorestais da UFSB, onde 
desenvolve pesquisas relacionadas a serviços ecossistêmicos socioculturais, com enfoque em: 
Arquitetura Vernacular/ Bioarquitetura; Ecossistemas Urbanos/ Ecologia Urbana. 
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Grasiely Faccin Borges 

Doutora em Ciências do Desporto no Ramo de Actividade Física e Saúde pela Universidade de Coimbra 
(Portugal) com bolsa de Doutorado Pleno no Exterior concedida pelo CNPq. Possui mestrado em 
Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis-SC) e graduação em 
Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá (Maringá-PR). Atuou como docente no Instituto 
de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas-UFAM de 2008 até 2015. Atuou como 
docente e coordenadora de curso na Faculdade do Futuro-MG de 2006 até 2008. É docente permanente 
nos Programas de Pós-Graduação de Mestrado em Educação Física UESB/UESC e Mestrado em Saúde, 
Ambiente e Biodiversidade da UFSB, é líder do Grupo de Pesquisa: Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Saúde - NEPS/UFSB (desde 2016). 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9643453310200615 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5771-6259
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Nome das candidatas a Decana e Vice Decana: Silvia Kimo Costa e Grasiely 
Faccin Borges 

 
 

PLANO DE GESTÃO 
 

Para atender o que está proposto no Plano Político-acadêmico, em 
relação a cada eixo temático, será necessário: 
 
Ações do Eixo Temático 1: 
 
1 Integração do 1º ao 2º ciclo formação e criação de cursos de segundo ciclo 
(em médio prazo), além dos já existentes - a integração entre os 1º e 2º ciclos, 
promoverá a interdisciplinaridade, flexibilidade e articulação entre teoria e 
prática, garantindo os princípios didáticos pedagógicos preconizados pela UFSB; 
2 Atuação junto aos órgãos da Instituição (PROGEAC, PROPA, PROTIC) para 
viabilizar a infraestrutura acadêmica, tecnológica e física necessárias; 
3 Atuação, no que compete à Unidade Acadêmica, para realização de concursos 
destinados a contratações de Servidoras/es Docentes e Servidoras/es 
Técnicas/os Administrativas/os, e para que sejam efetivadas as redistribuições 
docentes já tramitadas e aprovadas; 
4 Ampliação do diálogo com a Comunidade do CFPopTecs e com as demais 
Unidades Acadêmicas da UFSB. Promoção de parcerias intercampi; 
5 Implementação e apoio aos NDEs para o desenvolvimento de seu papel na 
realização de propostas para reestruturação e melhoramento dos cursos de 
primeiro e segundo ciclos; 
6 Implementação dos indicadores para acompanhamento e avaliação dos cursos 
ofertados pelo CFPopTecs. 
 
 
Ações do Eixo Temático 2: 
 
1 Atuação em parceria com a PROAF, para garantir e ampliar os programas de 
permanência estudantil; 
2 Atuação em parceria com a PROAF e PROEX para ampliar as ações que 
promovam diversidade étnica, cultural e diversidade de gênero e sexual; 



3 Atuação em parceria com a PROEX para propor e viabilizar ações de extensão 
que envolvam o desenvolvimento de Tecnologias Sociais em parceria com 
atores externos; 
4 Atuação em parceria com a PROEX para criação da Incubadora de 
Tecnologias Sociais; 
5 Fortalecimento das relações com as esferas públicas municipais, estaduais e 
federais. Garantindo a formalização dos convênios necessários para realização 
de estágios de formação, bem como articulando outras ações complementares 
(ampliando os espaços para realização de pesquisa e ações extensionistas); 
6. Apoio na proposição de estratégias e dispositivos junto à PROAF para garantir 
a permanência do estudante no Centro de Formação; 
7. Participação de maneira propositiva e integrada para o desenvolvimento de 
programas de acesso e difusão de práticas culturais, esportivas e de lazer para 
a comunidade acadêmica do Centro de Formação. 
 
 
Ações do Eixo Temático 3: 
 
1 Ampliação do banco de projetos de pesquisa do CFPopTecs e apoio no 
preparo de projetos para participação de Editais de fomento à pesquisa internos 
e externos; 
2 Fortalecimento e ampliação dos Grupos de Pesquisa coordenados por 
docentes do CFPopTecs, procurando envolver Docentes, Servidoras/es 
Técnicas/os Administrativas/os e discentes dos cursos ofertados pela Unidade 
Acadêmica; 
3 Atuação junto à PROPPG e Assessoria de Relações Internacionais (ARIT) para 
prospectar e viabilizar parcerias institucionais em âmbito nacional e internacional 
para o desenvolvimento de projetos colaborativos; 
4 Apoio para viabilizar a criação da Especialização lato sensu com vistas a iniciar 
o processo de nucleação docente para efetivação de PPG stricto sensu no 
CFPopTecs; 
5 Atuação junto à PROPPG para viabilizar a criação do Programa de Pós-
graduação stricto sensu interdisciplinar relacionado à pesquisa e 
desenvolvimento de Tecnologias Sociais; 
6 Atuação para ampliar a oferta de vagas destinadas à qualificação das/os 
Servidoras/res Técnicas/os Administrativas/os da UFSB, nos Programas de Pós-
graduação a serem implementados no CFPopTecs. 
 
 
Ações do Eixo Temático 4: 
 
1 Elaboração, junto à comunidade acadêmica do CFPopTecs, do Regimento 
Interno da Unidade Acadêmica, documento que estabelece formalmente a 
identidade do Centro e que rege seu funcionamento; 
2 Atuação para garantir a realização de todas as ações constantes no PDU da 
Unidade Acadêmica; 
3 Atualização dos materiais de divulgação do Centro e em especial dos cursos 
ofertados. Assim como organização de um sistema de memória dos cursos do 
CFPopTecs; 



4 Colaboração na promoção de eventos e ações que contribuam para a 
visibilidade do Centro de Formação da UFSB para a comunidade externa. 
 

DESTAQUES DA PROPOSTA 
 

1 Integração e fortalecimento dos cursos ofertados pelo CFPopTecs, 
promovendo não só a interdisciplinaridade, flexibilidade e articulação entre teoria 
e prática, mas garantindo os princípios didáticos pedagógicos preconizados pela 
UFSB; 
2 Ampliação do diálogo com a Comunidade do CFPopTecs e com as demais 
Unidades Acadêmicas da UFSB. Promover parcerias intercampi; 
3 Atuação em parceria com a PROAF e PROEX, para garantir e ampliar os 
programas de permanência estudantil e as ações que promovam diversidade 
étnica, cultural e diversidade de gênero e sexual; 
4 Atuação junto à PROPPG para viabilizar a criação do Programa de Pós-
graduação stricto sensu interdisciplinar relacionado à pesquisa e 
desenvolvimento de Tecnologias Sociais; 
5 Fortalecimento das relações com as esferas públicas municipais, estaduais e 
federais. Garantindo a formalização dos convênios necessários para realização 
de estágios de formação, bem como articulando outras ações complementares 
(ampliando os espaços para realização de pesquisa e ações extensionistas); 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao tempo em que agradecemos sua atenção e confiança em nossa 
proposta de atuação para a gestão do CF no quadriênio 2021 - 2025, 
gostaríamos de destacar que temos clareza de nosso papel enquanto 
propositoras e executoras, mas sempre em estreito alinhamento com os anseios 
de nossa comunidade, de modo que toda e qualquer ação de nossa gestação 
será́ balizada pelo alinhamento e atenção às necessidades e demandas dessa 
comunidade. 

 
Agradecemos o apoio! 

 
E-mail: skcosta@ufsb.edu.br 
E-mail: grasiely.borges@ufsb.edu.br 
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Nome das candidatas a Decana e Vice Decana: Silvia Kimo Costa e Grasiely 
Faccin Borges 

 
PLANO POLÍTICO - ACADÊMICO 

 
O Plano Político-acadêmico da Chapa Consolida PopTecs se organiza em 

quatro eixos temáticos, tendo como base o Plano de Desenvolvimento 
Institucional da Universidade Federal do Sul da Bahia (PDI quadrienal), o Plano 
de Desenvolvimento da Unidade (PDU CFPopTecs), e o disposto no Estatuto da 
UFSB (Resolução 016/2020, Capítulo II – Da razão de Ser e Princípios). 

 
De início destacamos o constante no Capítulo II – Da Razão de Ser e 

Princípios do Estatuto da UFSB (RESOLUÇÃO 016/2020, p. 02): 
 

I. gerar, difundir e compartilhar conhecimentos e técnicas nos campos 
das ciências, humanidades, artes, culturas e tecnologias, promovendo 
a eficiência acadêmica e o pensamento crítico-reflexivo nos diversos 
saberes e práticas; 
II. oferecer formação acadêmica, educação continuada e habilitação 
profissional nos diferentes campos de conhecimento e atuação, nos 
níveis de graduação e pós-graduação, educando para a 
responsabilidade social e ambiental, visando ao desenvolvimento 
humano com ética, sustentabilidade e justiça; 
III. promover a extensão universitária, gerando e compartilhando 
inovações, avanços, perspectivas, propostas, conquistas e benefícios 
resultantes da criação e da pesquisa, mediante amplo e diversificado 
intercâmbio com instituições, empresas, organizações e movimentos 
da sociedade, para o processo de desenvolvimento local, regional, 
nacional e global; 
IV. fomentar paz, equidade, solidariedade e aproximação entre 
gerações, povos, culturas e nações, contrapondo-se a toda e qualquer 
forma de violência, preconceito, intolerância e segregação. 

 
Pontuamos que o Centro de Formação em Políticas Públicas e 

Tecnologias Sociais, criado em dezembro de 2019, reflete cada um dos 
princípios da UFSB e destacamos que a referida Unidade Acadêmica incorporou 
o curso de 1º ciclo de formação Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades 
(CJA) e criou três cursos de 2º ciclo de formação, imprescindíveis para o 
desenvolvimento de Tecnologias Sociais e fomento de Políticas Públicas em 
âmbito regional: Bacharelado em Políticas Públicas, Bacharelado em Mídia e 
Tecnologia e Bacharelado em Produção Cultural. 



Por conseguinte, apresentamos os quatro eixos temáticos e suas 
respectivas centralidades: 
 
 
1º EIXO TEMÁTICO: consolidação e ampliação dos cursos ofertados – baseia-
se no Tema Estratégico do PDI da UFSB e PDU do CFPopTecs referente ao 
Ensino. 
 
Centralidade: consolidação do curso de 1º ciclo e consolidação e ampliação dos 
cursos de 2º ciclo de formação. A oferta diversificada e equilibrada de cursos 
possibilitará o fortalecimento do CFPopTecs, tornando-o uma referência na 
região Litoral Sul da Bahia, quanto à formação profissional para o 
desenvolvimento, multiplicador de Tecnologias Sociais e elaboração e gestão de 
Políticas Públicas. 
 
 
2º EIXO TEMÁTICO: ações afirmativas e política de extensão – baseia-se no 
Tema Estratégico do PDI da UFSB e PDU do CFPopTecs referente à 
Sustentabilidade e Integração Social. 
 
Centralidade: garantia e ampliação dos programas de permanência estudantil; 
ampliação das ações específicas voltadas à promoção da diversidade étnica, 
cultural e diversidade de gênero e sexual, e as ações que consolidem a Política 
Institucional de Parcerias com atores externos (órgãos públicos, empresas e 
outros). 
 
 
3º EIXO TEMÁTICO: ampliação da pesquisa e criação de Programas de Pós-
graduação - baseia-se no Tema Estratégico do PDI da UFSB e do PDU do 
CFPopTecs referente à Pós-graduação. 
 
Centralidade: fomento do compartilhamento de saberes, conhecimentos, 
técnicas, pesquisas e experiências. 
 
 
4º EIXO TEMÁTICO: consolidação da gestão administrativa e comunicação do 
Centro de Formação – baseia-se no Tema Estratégico do PDI da UFSB referente 
à Gestão, no que tange ao fomento e fortalecimento da imagem institucional. 
Em relação ao PDU do CFPopTecs, trata-se de viabilizar a realização das ações 
propostas. 
 
Centralidade: elaboração do regimento Interno do CFPopTecs, ações do PDU 
e divulgação para além da Comunidade Acadêmica. 
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