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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

   Instituto de Humanidades, Artes e Ciências – IHAC  

Campus Paulo Freire 

 

 

Ata da Reunião Ordinária da Congregação do 

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências de 

Teixeira de Freitas, da Universidade Federal do Sul da 

Bahia - campus Paulo Freire, realizada em cinco de 

maio de dois mil e vinte.   

 

Aos cinco dias de maio de dois mil e vinte, às nove horas, realizou-se a reunião ordinária da 1 

Congregação do IHAC– Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, de forma metapresencial, 2 

seguindo orientações da Portaria 163/2020 com orientações à comunidade acadêmica sobre o 3 

COVID-19, através do link  da Sala Virtual CPF1: https://mconf.rnp.br/webconf/cpf-1. 4 

Conselheiros Presentes: Os docentes Lívia Santos Lima Lemos, Caroline Rezende Caputo,  5 

Gessé Almeida Araújo, Vinícius Nascimento Rufino, Paula Rita Bacellar Gonzaga, Francisco 6 

Gabriel de Almeida Rego, Leandro Gaffo, Naíssa de Carvalho Rajão, Jaqson Alves dos Santos, 7 

a representante docente Danielle Barros Fortuna e os representantes discentes Iulas de Souza 8 

Ramos e Pedro Henrique Soares dos Santos. Informes: 1) A professora Lívia informou que 9 

todos os pedidos de solicitação de mudança de lotação interna já foram resolvidos, com exceção 10 

do caso da professora Ivana Gamerman que será encaminhado de forma independente pela 11 

Reitoria. Neste sentido, disse que em conjunto com o decano João Batista, busca pelo código 12 

de vaga e para chamar um candidato do concurso vigente. Salientou que as remoções 13 

acontecerão entre os recessos dos quadrimestres. 2) Avisou sobre as três atas da Congregação 14 

que devem ser assinadas via SIPAC e orientou os coordenadores para que insiram as dos seus 15 

respectivos colegiados no sistema, seguindo o mesmo trâmite para assinatura. 3) Ainda em 16 

poder da palavra, informou que já pediu ao coordenador do campus, Paulo Afonso Borges, que 17 

fossem enviados nomes para representação e vice-representação técnica nesta Congregação., 18 

visto que os antigos representantes saíram. Disse que não está claro para a Reitoria como serão 19 

as aulas, se farão EAD, como atenderão os discentes que não possuem notebook e/ou internet, 20 

entre outras questões que ela espera que sejam sanadas após reunião da Reitoria com a Andifes. 21 

4) A decana, ainda seguindo com os informes, falou sobre a falta de consenso da Congregação 22 

sobre a Minuta da Formação Geral e sugeriu que fosse marcada uma reunião extraordinária para 23 

discussão dessa pauta, pois, sem um consenso, ela se absterá do voto na próxima reunião do 24 

Consuni, marcada para dia oito de maio, com a justificativa de não emitir opiniões pessoais. 25 

Todos os membros concordaram e foi marcada uma reunião extraordinária da Congregação no 26 

dia sete de maio, às nove horas. 5) A professora Caroline pediu mais ajuda para o projeto CPF 27 

Solidário, que visa ajudar discentes em situação de vulnerabilidade em meio a pandemia. O 28 

professor Leandro disse que ainda existem algumas cestas e dinheiro, mas que o mês tinha 29 

acabado de começar e os estudantes precisariam novamente. 6) O discente Pedro Henrique 30 

informou que o DCE elaborou um questionário sobre as opiniões e condições dos estudantes 31 

sobre as aulas EAD e foram obtidas mais de mil respostas. Lívia sugeriu que isso fosse enviado 32 

para a Reitoria. Pontos de pauta: 1) Aprovação da Ata da reunião anterior; 2) Aprovação ad 33 

referendum dos projetos de pesquisa (participação edital PIPCI- UFSB-2020; 3) Aprovação ad 34 

referendum das ações de extensão (Participação ao edital EDITAL PROSIS nº 07/2020); 4) 35 

Aprovação da ação de extensão CURSO DE IDIOMAS – Curso de Línguas da Universidade 36 

Federal do Sul da Bahia – CLIUFSB (Profa. Caroline Caputo); 5) Aprovação da ação de 37 

extensão GESPOP - Grupo de Estudos Interdisciplinares em Subjetividades e Populações 38 

Vulneráveis Neusa Santos Souza (Prof, Silier Borges); 6) Aprovação da ação de extensão 39 

https://www.ufsb.edu.br/ultimas-noticias/2238-ufsb-publica-portaria-com-orientacoes-a-comunidade-academica-sobre-o-covid-19
https://www.ufsb.edu.br/ultimas-noticias/2238-ufsb-publica-portaria-com-orientacoes-a-comunidade-academica-sobre-o-covid-19
https://mconf.rnp.br/webconf/cpf-1


 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

   Instituto de Humanidades, Artes e Ciências – IHAC  

Campus Paulo Freire 

 

Currículo e Diversidade Cultural em suas Cosmovisões Históricas-geográficas na Formação 40 

Docente (Profa,. Marina Miranda); 7) Solicitação de licença para Capacitação do Prof. Dirceu 41 

Benicá, referente ao período aquisitivo (05 anos de efetivo exercício – quinquênio) 42 

compreendido entre 22/09/2020 e 22/12/2020; 8) Solicitação de alteração de lotação primária 43 

da Prof. Guineverre Alvarez Machado de Melo Gomes para o CFDT. Deliberações: 1) A ata 44 

da última reunião foi aprovada sem ressalvas. 2) Todos os projetos de pesquisa (participação 45 

edital PIPCI- UFSB-2020), foram aprovados, sendo eles: Análise de rankings acadêmicos à luz 46 

das políticas de ensino superior brasileiras: ameaças ou ferramentas? (Profa. Gabriela 47 

Andrade da Silva); A efetividade de intervenções educacionais na adoção de hábitos saudáveis 48 

(Profa. Érika Maria Sampaio); A saúde mental em estudantes do Ensino Médio de Teixeira de 49 

Freitas (Prof. Leandro Gaffo); SAÚDE NA ESCOLA: Avaliação da situação vacinal de 50 

estudantes do ensino fundamental da Escola Municipal Joaquim José de Almeida, Teixeira de 51 

Freitas- BA (Profa. Márcia Maria dos Santos de Moraes) e, A efetividade das mídias digitais 52 

na divulgação institucional do ECOEM (Prof. Gilson Vieira Monteiro). 3) Todas as ações de 53 

extensão (Participação ao edital EDITAL PROSIS nº 07/2020) foram aprovadas, sendo elas: A 54 

efetividade das mídias digitais na divulgação institucional do ECOEM (Prof. Gilson Monteiro) 55 

e, Atendimento psicológico mediado por Tecnologia da Informação e da Comunicação durante 56 

a pandemia do COVID-19 (Profa. Gabriela Andrade). 4) O projeto de extensão CURSO DE 57 

IDIOMAS – Curso de Línguas da Universidade Federal do Sul da Bahia – CLIUFSB, de autoria 58 

da docente Caroline Rezende Caputo, sob o parecer da professora Naíssa Carvalho Rajão, foi 59 

aprovado. 5) O projeto de extensão GESPOP - Grupo de Estudos Interdisciplinares em 60 

Subjetividades e Populações Vulneráveis Neusa Santos Souza, cujo autor é o professor Silier 61 

Andrade Cardoso Borges, tendo como parecerista a docente Paula Rita Bacellar Gonzaga, foi 62 

aprovado.6) O projeto de extensão Currículo e Diversidade Cultural em suas Cosmovisões 63 

Históricas-geográficas na Formação Docente, de autoria da docente Marina Rodrigues 64 

Miranda, sob parecer da professora Caroline Caputo, foi aprovado nesta Congregação. 7) O 65 

parecer favorável do professor Leandro Gaffo, acerca da solicitação de licença para Capacitação 66 

do Prof. Dirceu Benicá, pelo período de 90 dias, foi aprovado pela Congregação. 8) O parecer 67 

favorável da professora Lívia, sobre o pedido de alteração de lotação primária da Prof. 68 

Guineverre Alvarez Machado de Melo Gomes para o CFDT, foi aprovado. Aproveitando o 69 

ensejo, a decana informou que a consulta de remoção feita pela reitoria foi encerrada, sendo 70 

assim, para qualquer professor que solicite remoção dentro da unidade, será aberto um novo 71 

processo. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e trinta minutos, a decana agradeceu a 72 

presença de todos e deu por encerrada a reunião, e para constar eu, Danielle Ribeiro dos Santos, 73 

na condição de Secretária, lavrei a presente ATA, que após aprovada vai ser assinada por mim 74 

e demais membros. Teixeira de Freitas, cinco de maio de dois mil e vinte. 75 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 76 

 

 

Secretária Executiva 

Danielle Ribeiro dos Santos 

 

Demais presentes: 

 

Lívia Santos Lima Lemos 

Caroline Rezende Caputo 
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Leandro Gaffo 

Paula Rita Bacellar Gonzaga 

Naíssa de Carvalho Rajão 

Iulas de Souza Ramos 

Danielle Barros Fortuna 

 

Vinícius Nascimento Rufino 

Pedro Henrique Soares dos Santos 
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PARECER DE PROJETO DE ATIVIDADE DE EXTENSÃO 

APRESENTADO À CONGREGAÇÃO DO IHAC - CPF 

 

Nome do Projeto: CURSO DE IDIOMAS – Curso de Línguas da Universidade Federal do Sul da Bahia - 

CLIUFSB 

Área da Capes: Linguística, Letras e Artes 

Nome do(s)/da(s) proponente(s): CAROLINE REZENDE CAPUTO 

Nome da/o parecerista: Naíssa de Carvalho Rajão 

 
 

I. Apresentação: O presente projeto tem como foco o ensino das línguas 
portuguesa, inglesa e Libras no Ensino Superior a partir de uma prática que também 
promova a integração entre texto e leitor, desenvolvendo, assim o pensamento crítico 
nas aulas de línguas. Como procedimento metodológico, o projeto visa um curso 
presencial e online (semipresencial) de línguas voltado para os docentes e discentes 
da comunidade interna e externa da UFSB.  

 
II. Resumo: Através do ensino da fala e da leitura de uma língua, foi proposto 

um projeto que seja capaz de capacitar os alunos e ampliar seus conhecimentos. O 
Curso de Idiomas CLIUFSB surgiu da iniciativa de professores do IHAC do Campus 
Paulo Freire que buscavam constituir um ambiente propício ao aperfeiçoamento 
profissional dos estudantes vinculados à UFSB, através da oferta de cursos de 
línguas. As atividades serão ofertadas em duas disciplinas quadrimestrais de 60 
horas, sem pré-requisitos. As aulas ocorrerão na modalidade presencial, e a 
modalidade on-line será usada para a realização de atividades de fixação. As 
atividades preveem estratégias para o desenvolvimento dos aspectos linguísticos 
envolvidos na fala e na leitura de textos na língua alvo. As aulas serão conduzidas por 
alunos das LIS e dos BIS da UFSB que passarão por um processo de capacitação 
para a docência, realizado pelos coordenadores das respectivas línguas que 
compõem o projeto.  As atividades e avaliações visam a elaboração de glossário de 
termos técnicos, debates de textos lidos, viabilizados por fóruns online, chats e outras 
atividades em plataformas digitais. 

 
III. Parecer: Considerando a clareza dos objetivos do projeto, a necessidade 

desse tipo de ação no sistema público de ensino de nossa região, sua coerência e 
exequibilidade, aliados à ausência de quaisquer custeios por parte da universidade, 
me declaro favorável à aprovação do projeto. 

 
 

Teixeira de Freitas, 05 de maio de 2020. 
 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

Campus Paulo Freire 

 
 

 
 

                                                  
             ____________________________________ 

           Naíssa de Carvalho Rajão 
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PARECER DE PROJETO DE EXTENSÃO APRESENTADO 

À CONGREGAÇÃO DO IHAC - CPF

Nome do Projeto:  GESPOP - Grupo de Estudos Interdisciplinares em Subjetividades e 

Populações Vulneráveis Neusa Santos Souza 

Área da Capes: Ciências Humanas

Nome do(s)/da(s) proponente(s): Silier Andrade Cardoso Borges

Nome da/o parecerista: Paula Rita Bacellar Gonzaga

I. Apresentação:  O  projeto  de  extensão  se  organiza  de  modo  interdisciplinar  a  partir  de 
referências da psicologia, da antropologia, das ciências sociais e da saúde coletiva como bases 
de suas apostas teórico-metodológica e ético-políticas no que tange a política de assistência às 
pessoas  vivem em situação  de  rua  e  aquelas  que  em situação  de  vulnerabilização  social 
encontram-se em uso abusivo de substâncias psicoativas. Coadunando com o posicionamento 
do Conselho Federal de Psicologia, o projeto se situa na defesa dos modelos substitutivos de 
atenção à  saúde mental  e  a  abordagem de redução de danos,  possibilitando as estudantes 
envolvidas aprofundamento conceitual e prático acerca da saúde mental no Brasil para além 
dos  paradigmas  manicomiais  que  se  fortalecem novamente  em contexto  de  supressão  de 
direitos e de desvalorização da ciência. 

II. Resumo: O projeto de extensão tem como objetivo geral: Desenvolver estratégias de defesa 
de  direitos,  promoção  da  saúde e  cidadania  e  cuidado em saúde mental  no  território  em 
articulação com serviços do SUS e SUAS, por meio da lógica de Intensificação de Cuidados, 
da Clínica Peripatética e  da Redução de Danos,  amparadas no horizonte ético-político da 
Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial, garantidas através de práticas individuais e 
coletivas  ampliadas  e  supervisionadas  de  atenção  às  populações  vulneráveis.  Para  isso 
organiza-se a partir da imbricação ensino-pesquisa-extensão, tendo como base a premissa de 
espaços de supervisão teórica, debate conceitual e formação intelectual das estudantes nos 
temas supracitados. A partir da solidificação desse arcabouço teórico-metodológico pretende 
contribuir  para  o  desenvolvimento  de  habilidades  e  competências  relativas  à  escuta,  ao 
acolhimento humanizado, à condução de entrevistas e, mais amplamente, ao cuidado junto às 
pessoas em situação de rua, através de práticas interventivas individuais e grupais (escuta 
particularizada, oficinas temáticas, distribuição de preservativos, rodas de conversa, etc.) no 
contexto do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro 
POP), equipamento que integra o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O projeto é de 
alta  relevância  por  lançar-se em apoio  a  políticas  de  assistência  e  saúde que estão  sendo 
alvejadas pelo desmonte das políticas públicas e que atendem as populações em situação de 
alta  vulnerabilização  no  nosso  país.  Com  isso  dilui  as  distâncias  entre  universidade-
assistência; universidade-sociedade civil; universidade-profissionais; universidade-pessoas em 
situação de rua, além de contribuir sobremaneira para a formação de futuras profissionais da 
psicologia  comprometidas  com  os  princípios  fundamentais  do  código  de  ética  da  nossa 
profissão:

II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas 
e  das  coletividades  e  contribuirá  para  a  eliminação  de  quaisquer  formas  de 
negligência,  discriminação,  exploração,  violência,  crueldade  e  opressão.  III.  O 



psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a 
realidade política, econômica, social e cultural. (CFP, 2005, p. 7)

III. Parecer: Considerando os objetivos explicitados, a metodologia apresentada e a riqueza da 
fundamentação teórica; além da urgência desse tipo de ação junto a Assistência Social  da 
região,  mas  também do  nosso  país  nesse  momento  de  grave  sucateamento  das  políticas 
públicas e da própria universidade em seus princípios fundamentais de compromisso social, 
destaco a  a coerência ético-política e teórico-metodológica do projeto de extensão GESPOP - 
Grupo de Estudos Interdisciplinares em Subjetividades e Populações Vulneráveis Neusa Santos 
Souza de coordenação do professor Silier Andrade Cardoso Borges e me declaro  favorável  à 
aprovação do mesmo.

Teixeira de Freitas, 04 de maio de 2020.

________________________________________

Paula Rita Bacellar Gonzaga



Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) 

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências – IHAC/CPF 

 

Parecer sobre o projeto de extensão: CURRÍCULO E DIVERSIDADE 

CULTURAL EM SUAS COSMOVISÕES HISTÓRICAS-GEOGRÁFICAS NA 

FORMAÇÃO DOCENTE. 

. 

 

A. Apresentação: 

 

A relatoria trata da análise do projeto de extensão CURRÍCULO E DIVERSIDADE 

CULTURAL EM SUAS COSMOVISÕES HISTÓRICAS-GEOGRÁFICAS NA 

FORMAÇÃO  

Coordenação: Dr.ª Marina Rodrigues Miranda. 

 

B. Detalhamento: 

 

O projeto Interinstitucional propõe ser uma Formação Continuada de professores 

do Ensino Fundamental viabilizada por metodologias de ensino e processos de 

conhecimentos científicos interdisciplinares, compondo círculos de saberes do 

Patrimônio Cultural e Natural do Espírito Santo, com professores das áreas de 

Geografia e História do município da Serra. O projeto ancora-se a uma problemática 

étnico-cultural refletidas nas questões etnocêntricas reverberada nos espaços 

escolares, na relação entre estudantes serranos e os estudantes migrantes da 

Bahia, que constituem o grupo da Rede de Ensino desta municipalidade. Nesse 

sentido, o projeto de extensão tem como objetivo compor com o grupo de 

professores argumentações de conhecimentos na pauta da diversidade destas 

culturas, ensaiando respostas e perguntas inspiradas nas experiências de formação 

de professores (GOMES & SILVA, 2006) e concretizadas nas nossas lidas 

cotidianas. O projeto foi organizado em 14 momentos formativos, em uma formação 

bimodal, associando Componentes Curriculares presenciais e a distância (EAD) 



planejados em Ambiente Virtual de Aprendizagens (AVA), coordenados por 

professores da UFSB, UFES e IFES, em que todos os encontros presenciais 

acontecerão nas terças feiras em uma escola da Rede Municipal de Serra, ES. 

 

C. Parecer: 

O projeto proposto demonstra rigor teórico, apresentando objetivos, cronograma e 

características bem delineados. Dada sua contribuição para qualificar os 

profissionais da área de educação, o programa promove a integração entre a teoria 

e a prática, entretanto o projeto apresenta alguns pontos a serem destacados e 

revistos: 

 

1. O projeto proposto deixa dupla interpretação se é um projeto de pesquisa ou 

extensão, uma vez que aparece o termo pesquisa no resumo, na 

identificação do projeto, na metodologia e no produto final (caderno de 

pesquisa), e é explicitado com a finalidade proposto ao “corpus desta 

pesquisa, no qual deve fomentar problemáticas pertinentes à situação 

apontada, e nessa tarefa refletir sobre a natureza do currículo para 

diversidade, como tema central nos projetos políticos pedagógicos nas 

escolas e no próprio sistema de ensino. Diante desse cenário, outras 

questões eclodem para este campo de pesquisa.” 

2. De acordo com a Resolução nº 24/2019 que dispõe sobre as normas que 

regulamentam as Atividades de Extensão na Universidade Federal do Sul da 

Bahia, a extensão universitária tem como objetivo V: 

“avaliar e fortalecer as políticas públicas nos territórios de abrangência 

da UFSB, contribuindo para o desenvolvimento em seus diversos aspectos 

(educacional, social, econômico, ambiental, cultural, etc.), inspirando a 

participação cidadã nos processos de construção, crítica e controle social 

dessas políticas, para que sejam de fato socialmente referenciadas;” 

 

Seguindo o exposto, a formação continuada deveria ser desenvolvida 

também nos territórios de abrangência da UFSB, como por exemplo os 



municípios onde os CUNIs existem e tendo como público alvo não somente 

os professores de Geografia e História da rede municipal da Serra mas 

também de Itamaraju, Teixeira de Freitas e Posto da Mata. 

3. Não fica claro como serão as visitas técnicas de campo na “Universidade 

Federal do Sul da Bahia em diálogos com estudantes da área de Ciências 

Sociais e suas Tecnologias que atuam nas escolas da Comunidade 

Quilombola de Helvécia/BA.”, já que é mencionado no projeto como local ou 

área de abrangência direto do projeto. 

4. As datas dos encontros presenciais devem ser revistas pois no cronograma 

está estipulada para as terças feiras é a coordenadora do projeto e 

professora de estágio supervisionado da UFSB que tem o mesmo dia de 

aulas teóricas e de orientação. 

5. Por ser um projeto Interinstitucional, precisa ser verificado a necessidade de 

um acordo de cooperação técnica no setor de convênios da UFSB. 

6. O projeto se configurado como extensão, sugere-se que seja cadastrado 

para aprovação na congregação via ação de extensão no SIGAA 

(procedimento aprovado nesta congregação). 

 

D. Parecer: 

Considerando todo o exposto nesse parecer, essa relatoria indica que 

projeto deve ser revisto a partir das pontuações apresentadas e reenviada 

para a congregação. 

 

 

 

Caroline Rezende Caputo 

Siape: 1857771 

Vice Decana do IHAC – Campus Paulo Freire 

 

 

 

Teixeira de Freitas, 04 de maio de 2020. 

 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS DO CAMPUS 

PAULO FREIRE 

 

 

Parecer sobre pedido de afastamento para capacitação do Professor 

Dirceu Benincá, 

 

Descrição: 

O Professor Dirceu Benincá solicitou ao decanato do IHAC seu 

afastamento para capacitação mediante carta de aceite de orientação do 

Professor Daniel Pansarelli da UFABC e tendo em vista os 5 anos de seu 

ingresso na UFSB e o direito de Licença Capacitação conforme prevê o 

Art. 87 da Lei n° 9.527, de 10 de dezembro de 1997. 

 

Período: 22/09/2020 a 22/12/2020 

Local: Universidade Federal do ABC (São Bernardo do Campo) 

Tema da pesquisa: A experiência de integração social da UFABC no âmbito 

da extensão universitária. 

Produto: Estudo comparativo entre as experiências de extensão da 

UFABC e da UFSB. 

 

Carga de Componentes Curriculares do professor em 2020.3: 

 

- Gestão Pública e Social (BIH - terça feira - tarde) 

- Gestão Pública e Social (BIH - quarta feira – noite) 

- Universidade e Desenvolvimento Regional e Nacional (FG – segunda – 

feira – tarde) 

 

Parecer: 

Penso que o professor Dirceu tem total condição de ausentar pelo período 

de 90 dias e participar da pesquisa a que se propõe e que muito pode 

enriquecer suas atividades na UFSB. 

Suas componentes curriculares podem ser distribuídas a alguns de nós e 

eu mesmo poderia absorver a componente da Formação Geral (se é que ela 

ainda existirá depois das mudanças propostas pela reitoria na Formação 

Geral). O professor André Rego pode determinar se algum professor 

poderia assumir as do BIH, já que seus colegas de colegiado não estão com 

carga completa prevista. 



Para além disto, com a pandemia e seus efeitos sobre a UFSB e a UFABC, 

haverá a necessidade de replanejamento de 2020, o que poderá provocar 

mudança de período de afastamento do professor. 

Meu parecer é portanto favorável à saída do professor Dirceu Benincá e o 

submeto ao colegiado da LICHS para ser referendado. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Leandro Gaffo 

Coordenação da LICHS 

 

Teixeira de Freitas, 04 de Maio de 2020 
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Carta de aceite 
 

Eu, Daniel Pansarelli, professor no Centro de Ciências Naturais e Humanas da 

Universidade Federal do ABC, e professor permanente no Programa de Pós-Graduação em 

Filosofia da mesma universidade, declaro aceitar acolher, como pesquisador colaborador, o Prof. 

Doutor Dirceu Benincá, que atua no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC) e no 

Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial do Campus Paulo Freire da Universidade 

Federal do Sul da Bahia. Declaro também o compromisso de oferecer o necessário apoio científico 

e de infraestrutura para a pesquisa sobre a experiência de integração social da UFABC no âmbito 

da extensão universitária. 

As tarefas de pesquisa serão desenvolvidas na UFABC entre 22 de setembro e 22 de 

dezembro de 2020, sob minha coordenação na qualidade de supervisor científico. 

 
 

São Bernardo do Campo, 14 de abril de 2020. 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Daniel Pansarelli 
SIAPE 1802167 
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PARECER  

Instituto de Humanidades Artes e Ciências- IHAC- Campus Paulo Freire 

 

Assunto: 

Solicitação de lotação da Profa. Guineverre Alvarez Machado de Melo Gomes no Centro de Formação 

em Desenvolvimento Territorial 

 

Assunto Detalhado: 

Solicitação de alteração de lotação primária da Prof. Guineverre Alvarez para o CFDT e lotação 

secundária no IHAC-CPF 

 

 

Relatoria:  

Lívia Santos Lima Lemos- Decana do IHAC-CPF 

 

I) Apresentação e análise 

 

Este parecer apresenta uma análise da Solicitação de lotação da Profa. Guineverre Alvarez 

Machado de Melo Gomes no Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial. 

A professora Guinevere participou do processo de consulta de lotação docente ocorrida entre os dias 

09 e 16.03.2020. Na consulta a docente solicitou lotação no CFCHS-CSC, tendo sua solicitação 

indeferida.  

Diante disso a docente encaminhou a esta unidade um pedido de modificação de intenção de lotação 

docente. Esclareço aqui que esse processo foi finalizado depois do indeferimento. 

Apesar de estar claro no parecer dos decanatos do IHAC-CPF e CFDT no que diz aos 

encaminhamentos, o que está sendo avaliado aqui é um processo novo de intenção de lotação da 

referida docente no Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial.  

 

Conforme consta no estatuto da Universidade Federal do Sul da Bahia (https://www.ufsb.edu.br/wp-

content/uploads/2015/06/Carta-e-Estatuto.pdf):  

 
[...] Art. 25 – A estrutura acadêmica da Universidade compreende:  

I. Unidades Universitárias:  

a. Institutos de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC)  

b. Centros de Formação Profissional e Acadêmica (CF) II. Rede Anísio Teixeira de Colégios Universitários 

(Rede CUNI). [...] 

[...] § 4º – Haverá lotação simultânea dos docentes em um IHAC e em pelo menos um CF. [...] 

 

A professora Guinevere tem maior atuação no curso de bacharelado interdisciplinar em humanidades e 

segundo processo de reestruturação da UFSB, que teve como uma das mudanças estruturais a migração 

dos cursos de bacharelados para os Centros de Formação, a referida docente passa a ter mais atuação no 

CFDT.  

Ainda levando em consideração o estatuto da UFSB, citado acima, com a mudança de lotação primária 

da referida professora para o CFDT, a mesma terá a sua segunda lotação no IHAC-CPF e por 

https://www.ufsb.edu.br/wp-content/uploads/2015/06/Carta-e-Estatuto.pdf
https://www.ufsb.edu.br/wp-content/uploads/2015/06/Carta-e-Estatuto.pdf
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consequência deverá atender as necessidades desse Instituto, a exemplo do curso de Licenciatura em 

Ciências Humanas e Sociais e suas tecnologias. 

 

II) Parecer 

 

Diante do exposto no item I e levando em consideração que a Professora Guineverre Alvarez Machado 

de Melo Gomes continuará tendo atuação no IHAC-CPF, sou de parecer favorável à sua solicitação de 

mudança de lotação primária para CFDT e por consequência lotação secundária no IHAC-CPF.  

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Lívia Santos Lima lemos 

Decano(a) do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências 

Campus Paulo Freire – UFSB 

 

 

 

 

 

 

 


