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Ao oitavo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze minutos,
reuniu-se na Sala Virtual  https://mconf.rnp.br/webconf/ufsb-1, a Câmara de Pesquisa e
Pós-Graduação (CaPPG) da Universidade Federal do Sul da Bahia, nos termos da Resolução
23/2019 da UFSB, com o comparecimento dos(as) seguintes representantes designados(as) por meio
da Portaria PROPPG Nº 15/2022: Francisco Antonio Nunes Neto (Diretor de Pós-Graduação),
Fabrício Lopes de Carvalho (Diretor de Pesquisa), Gilson Vieira Monteiro (Instituto de
Humanidades, Artes e Ciências Paulo Freire), Eloisa Leite Domenici (Centro de Formação em Artes
e Comunicação), Luiz Fernando Silva Magnago (Centro de Formação em Ciências Agroflorestais),
Janaina Zito Losada (Centro de Formação em Ciências Humanas e Sociais), João Batista Lopes da
Silva (Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial), Grasiely Faccin Borges (Centro de
Formação em Políticas Públicas e Tecnologias Sociais), Sonia Ferreira da Hora (Representante dos
Técnicos Administrativos), Sebastião Rodrigo Ferreira (Centro de Formação em Ciências da Saúde),
Thamires Oliveira da Silva (Representante Discente PPGBIO - CJA). Iniciada a reunião, o Professor
Francisco Nunes comunicou aos membros da CaPPG presentes, estar substituindo a Professora
Maria do Carmo que, em função de demandas de trabalho externas à Universidade, não pode
presidi-la. Em continuidade, saldou às pessoas presentes dando-lhes boas-vindas e encaminhou para
os informes. Informes: O Professor Fabrício Carvalho informou sobre o envio dos Planos Internos
de pesquisa das Unidades Acadêmicas, e que, para a obtenção de auxílios, um dos critérios
estabelecidos para análise se dará através dos Planos Internos das Unidades Acadêmicas aprovados.
Finalizou solicitando às unidades que ainda não enviaram seus planos, que o faça, e se colocou à
disposição para dirimir quaisquer dúvidas. O Professor João Batista informou sobre a abertura do
edital de seleção para alunos regulares no Programa de Pós-Graduação em Ciências e
Sustentabilidade (PPGCS) em 2023, e que serão ofertadas 24 (vinte e quatro) vagas distribuídas entre
as três linhas de pesquisas. As inscrições serão realizadas entre 12/12/202 a 02/03/2023. Também
deu informes sobre a Chamada para credenciamento de Docentes do PPGCS. A Professora Janaina
Losada informou sobre o andamento do edital de seleção de alunos regulares para o Programa de

https://mconf.rnp.br/webconf/ufsb-1


Pós-Graduação em Estado e Sociedade (PPGES), que contou com 123 pessoas inscritas, assim
distribuídas: 60 (sessenta) inscritos/as para o Mestrado e 63 (sessenta e três) para o Doutorado.
Destes números, 31 (trinta e uma) pessoas são cotistas, e concluiu que a banca de hetoroidentificação
foi finalizada. Ainda, a Professora Janaína registrou a procura expressiva pelo Programa, a
diversidade temáticas das propostas bem como, a qualidade dos projetos inscritos. A Professora
Eloisa Leite Domenici informou o não recebimento da Ata de aprovação da Política de Cotas na
Pós-Graduação e solicita acesso ao documento. Finalizado os informes, o Professor Francisco Nunes
passou para os pontos de pauta previstos. Pontos de Pauta: 1. Aprovação da ata da 5ª Reunião
Ordinária CaPPG. A ata foi aprovada por todos(as) presentes. 2. Desligamento de estudante de
Pós-Graduação. Hannah A. Rosendo. Proponente: PPG em Biossistemas. Relatora: Profa.
Janaina Losada. Processo: 237460069252022-67. A relatora, Professora Janaina, procedeu à leitura
de suas análises referente ao processo. Reconheceu os esforços dos profissionais sobre a questão,
mas analisou que apesar de todo esforço, a estudante não obteve êxito em dois componentes
curriculares. E a partir disso, a professora Janaina refletiu se todo esse esforço foi suficiente para as
necessidades concretas da estudante. Avaliou que o caso em análise coloca a necessidade de maior
rede de profissionais de apoio aos docentes em salas de aula. Questionou sobre em que medida
algumas os regramentos adotados dialogam, por exemplo, com as diversidades culturais e
socioidentitárias de cada pessoa e sugere que tais regramentos sejam adaptados no sentido de
contemplar a diversidade de pessoas e suas especificidades culturais. Observou a possibilidade da
própria estudante, que também é docente da UFSB, em auxiliar neste processo de reformulação e
ajustes. Nesse sentido, professora Janaina falou do seu desejo em haver flexibilização de barreira
normativas que impedem e/ou interferem em processos formativos diversos e em situações
particulares. Prosseguindo, refletiu sobre manter a sua percepção e entendimento em relação ao tema
e à sua relatoria anterior, destacando que cada deficiência precisa de atendimento específico e
especializado. Neste sentido, a Professora Janaina manteve parecer FAVORÁVEL ao NÃO
DESLIGAMENTO da estudante Hannah Araujo Rosendo do Programa de Pós-Graduação em
Biossistemas e propôs revisões regimentais e estruturais para o atendimento necessário à estudante.
À respeito do parecer e da questão em análise, o Professor Francisco elogiou o trabalho e
posicionamento da relatora e chamou atenção para que o temática sirva de “provocação” sobre a
questão. Lembrou também que as formas de acessibilidade e inclusão devem contemplar as
diversidades culturais ou, incorreríamos no risco e/ou equívoco de anunciar praticar inclusão, sem,
contudo, praticá-la em bases significativas, tendo alertado para a necessidade do aperfeiçoamento
quanto as especificidades. O Professor Gilson parabenizou a relatora pelo seu trabalho, considerou
interessante e completou que a inclusão deve ser até o final, reforçando que não se pode excluir o
estudante através do regulamento. Concordou em não ser possível avaliar os estudantes da mesma
forma e que a nossa função enquanto profissionais da instituição é zelar para que ao longo da
formação os/as estudantes não sejam e/ou não se sintam excluídos/as. O professor Francisco
acrescentou que a inclusão e o acompanhamento devem ser realizados ao longo do processo. A
Professora Eloisa entendeu que é preciso fazer cumprir as regras, mas também julgar as exceções.
Avaliou que professora Janaina ressalta de forma muito bonita, de que maneira a Universidade está
preparada para atender as pessoas deficientes e que essa avaliação precisa ser feita de forma mais
justa, humana e integradora. A Professora Grasiely observou entender o parecer da professora
Janaina como sendo bastante sensível. O Professor Luiz Fernando ressaltou a urgência em resolver o
caso da estudante Rannah Rosendo devido aos prazos, inclusive o prazo de qualificação da



estudante. Após as discussões e análises, o professor Francisco pôs o parecer em votação e o mesmo
foi APROVADO por Unanimidade pelos(as) representantes. 3. Proposta de curso de
Especialização Antirracismo no Ensino de Línguas. Proponente: IHAC-CJA. Relatora:  Profa.
Janaina Losada. (processo: 23746.006539/2022-13). A Professora Janaina procedeu à leitura de
suas análises, destacando, primeiramente, a documentação e o papel desta na fundamentação e
regulamentação do curso em questão. Em sua análise, destacou a importância da proposta e o
merecido respeito e apoio institucional à Especialização Antirracismo por responder aos objetivos
pretendidos na carta de fundação da UFSB, responder ao PDI quanto a construção da Pós-Graduação
e da pesquisa; a preocupação da proposta com a oferta de qualidade e formação continuada; a
contribuição na oferta de Pós-Graduação, se aprovada a proposta; o impacto na formação de
professores, o grande público do referido curso; considera a temática essencial e urgente para
formação do quadro docente no ensino nacional e baiano, bem como a formação do quadro docente
interno; entende que a instituição apresenta condições estruturais e técnicas para a realização do
curso; o fortalecimento da modalidade EAD proposta pelo PDI da UFSB até 2024; acredita que a
proposta poderá ampliar a presença Universidade nas escolas regionais. Nessa perspectiva,
professora Janaina defendeu a autorização, pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, da
implementação do curso de Lato Senso Especialização Antirracismo no Ensino de Línguas uma vez
que esta possibilitará visibilidade, destaque, mais alunos e fortalecimento da Pós-Graduação. Ao fim
das análises da relatora, o Professor Francisco abriu espaço para os/as membros/as discutirem a auto
sustentabilidade do curso, pensar na aprovação de cursos Lato Sensu que possam se manter. As
discussões se deram em torno da legalidade ou não legalidade cobrar por curso Lato Sensu para obter
recursos e manutenção, analisando a respeito da gratuidade ou não do curso em questão. Nesse
contexto, houve aqueles/as que acreditam ser legal a cobrança, podendo cobrar ainda que seja
parcialmente para auxiliar nos custos. Professora Janaina ressalta que os cursos propostos tem que ter
algum tipo de financiamento e que o tipo de curso Lato Senso no atual momento da universidade é
importante para a formação de profissionais que futuramente podem propor cursos Stricto Sensu.
Professora Eloisa aponta que são dois aspectos inaugurais na discussão e análise da proposta: sistema
EAD e cobrança pelo curso. Afirmou que a legislação proíbe a cobrança. Disse ainda que o sistema
EAD não estar implementado, mas o curso poderá ser ministrado à distância o que desonera os
custos dos próprios estudantes. Entretanto, entende que precisa ampliar as discussões para outras
propostas. O Professor Gilson propõe como encaminhamento o estudo de como se dar o
financiamento de editais e que crie outro grupo para discutir a questão. A Professora Janaina e o
Professor Francisco afirmaram que o curso em análise já tem o recurso. Professor João Batista
argumentou sobre a importância da especialização Lato Sensu para implantação do curso Stricto
Sensu no caso do PPG em Ciências e Sustentabilidade e que o caso envolve o propósito do curso
Lato Senso: se é uma divulgação para o futuro Curso Stricto Sensu ou se é uma proposta pensada
para longo prazo, devendo haver o ajustamento de acordo com o propósito. O parecer foi votado e
aprovado por unanimidade com observações da professora Eloisa e do Professor Gilson em criar
Grupo de Trabalho (GT) para discutir a Pós-Graduação Lato Sensu, observação do professor
Sebastião Rodrigo em incluir discussões sobre mensalidades/pagamentos para os cursos Lato Sensu
e do professor João Batista que, concordando com o Professor Rodrigo, entendeu que o pagamento
de mensalidades nos cursos Lato Senso deve ser colocado como ponto de pauta oportunamente em
outra reunião. 4. Credenciamento de Docente Externo ao PPG da UFSB. Solicitação de
vinculação do Professor Pedro Melilo Magalhães como pesquisador credenciado. Proponente:



CFCAm. Relator: Prof. João Batista. (23746.011022/2022-28). O relator elencou a documentação
relacionada ao processo e sua significância para configuração da proposta de credenciamento do
docente. Em sua análise, o Professor João Batista destacou que a solicitação de credenciamento está
de acordo com o Regimento Geral da Pós-Graduação. Questionou sobre a necessidade dos processos
de credenciamento serem analisados pela CaPPG e indicou que os Colegiados dos Programas de
Pós-Graduação poderiam realizar este procedimento. Finalizou com parecer FAVORÁVEL ao
credenciamento do professor do Professor Pedro Melillo Magalhães ao Núcleo de Estudo em
Agroecologia e Produção Orgânica Pau Brasil. A Câmara votou de acordo com o parecer,
confirmando o credenciamento. 5. Aprovação do calendário de reuniões ordinárias para 2023. O
Professor Francisco argumentou sobre a proposição de calendário das Reuniões Ordinárias Mensais
para o ano 2023 da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. A Professora Eloisa fez observações
quanto ao dia da reunião ou mudança para terceira semana do mês entendendo que ficaria mais
próximo da reunião do CONSUNI. A Professora Grasiely avisa que a reunião do CONSUNI
acontece em dia de quarta-feira. As Professoras Janaina e Grasiely concordaram com a professora
Eloisa quanto ao dia de quinta-feira da terceira semana de cada mês, contudo, não houve consenso da
maioria dos/das membros/as quanto a proposta. O Professor João sugeriu que houvesse a fixação da
semana e alternância do dia, mas a maioria preferiu que estabelecesse um dia fixo da semana, então,
o Professor. João retirou sua proposta. Ao final, foi acordado que as datas da reunião seguiriam em
um dia fixo da semana. O calendário foi APROVADO e ficou encaminhado que o professor
Francisco fizesse os ajustes necessários no mesmo, sem necessitar passar pela CaPPG novamente.
Não havendo mais nenhuma questão a ser discutida, às dez horas e cinquenta minutos, o professor
Francisco Antonio Nunes Neto, agradeceu a todos e encerrou a reunião. Itabuna, oito de dezembro
de dois mil e vinte e dois.
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 04/03/2023 07:38 )
ELOISA LEITE DOMENICI

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CFAC (11.01.06.05)

Matrícula: ###749#6

 (Assinado digitalmente em 06/03/2023 09:11 )
FABRICIO LOPES DE CARVALHO

DIRETOR - TITULAR

DPCI (11.01.21.03)

Matrícula: ###177#8

 (Assinado digitalmente em 05/03/2023 12:58 )
FRANCISCO ANTONIO NUNES NETO

DIRETOR - TITULAR

DPG (11.01.21.02)

Matrícula: ###480#4

 (Assinado digitalmente em 04/03/2023 08:17 )
GILSON VIEIRA MONTEIRO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

IHAC-PF (11.01.07.02)

Matrícula: ###714#2

 (Assinado digitalmente em 21/03/2023 15:42 )
GRASIELY FACCIN BORGES

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CFPPTS (11.01.05.09)

Matrícula: ###238#6

 (Assinado digitalmente em 10/03/2023 19:16 )
JANAINA ZITO LOSADA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

PPGES (11.01.06.04)

Matrícula: ###299#2

 (Assinado digitalmente em 02/03/2023 17:28 )
JOAO BATISTA LOPES DA SILVA

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

PPGCS (11.01.07.08.04)

Matrícula: ###325#9

 (Assinado digitalmente em 16/03/2023 09:09 )
LUIZ FERNANDO SILVA MAGNAGO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CFCAf (11.01.05.02)

Matrícula: ###666#7

 (Assinado digitalmente em 06/03/2023 13:18 )
SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CCI (11.01.21.01.02)

Matrícula: ###227#2

 (Assinado digitalmente em 03/03/2023 11:37 )
SONIA FERREIRA DA HORA

TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

SEG-DPG (11.01.21.02.01)

Matrícula: ###329#5
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