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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
 

O Plano Orientador da UFSB (copiado da homepage da UFSB: www.ufsb.edu.br) 

prevê a criação dos Programas Integrados de Pesquisa, Extensão e Criação (PIPECI), que, 

vinculados às Unidades Universitárias, consistem em unidades operacionais de pesquisa, 

pós-graduação e educação continuada, promotores de atividades de pesquisa, extensão, 

criação, inovação e cooperação técnica. Organizados em torno de temáticas inter-

transdisciplinares ou focalizados em recortes disciplinares ou em problemas setoriais, os 

PIPECIs funcionarão, quando possível e pertinente, num regime de autogestão e 

autofinanciamento. Os PIPECIs podem ser compostos por docentes, técnicos 

administrativos, estudantes de diferentes ciclos de formação e representantes sociais, os 

quais se integrarão conforme sua aderência às temáticas do programa. Além da promoção 

de atividades de pesquisa, extensão, criação, inovação e cooperação técnica, o Plano 

Orientador da UFSB destaca ainda a importância dos PIPECIs em sua estrutura 

organizacional e de gestão, da seguinte forma: i) os PIPECIs devem ser articulados aos 

cursos de segundo ciclo; b) os cursos de terceiro ciclo devem ser vinculados aos PIPECIs; 

e iii) a administração da UFSB desenvolverá programas ambientais a partir da articulação 

dos conhecimentos produzidos pelos PIPECIs, de acordo com o Modelo Institucional de 

Sustentabilidade da UFSB. 

No contexto de implantação do curso de segundo ciclo em Engenharia Sanitária e 

Ambiental da UFSB (e, futuramente, terceiro ciclo na área) no Centro de Formação em 

Tecno-Ciências e Inovação (CFTCI), o presente projeto tem como objetivo definição e 

criação do Programa Integrado de Pesquisa, Extensão, Criação e Inovação em Meio 

Ambiente e Saneamento da UFSB, doravante denominado “PIPECI Meio Ambiente e 

Saneamento - PIMAS”, que tem os seguintes objetivos: 

 

 Desenvolvimento de ações de pesquisa, extensão, criação e inovação relacionados 

com a temática Meio Ambiente e Saneamento na UFSB; 

 Auxílio na criação e operacionalização de cursos de segundo e terceiro ciclos de 

formação do CFTCI vinculados ao PIMAS;  

 Contribuição na construção e consolidação do Modelo Institucional de 

Sustentabilidade da UFSB. 

 

Vinculado ao CFTCI, o PIMAS será composto por docentes do CFTCI e de outros 

centos de formação da UFSB (além de docentes externos à UFSB), técnicos 

administrativos da UFSB, estudantes dos diferentes ciclos de formação da UFSB (além 

de estudantes externos à UFSB), e representantes sociais de diferentes categorias, em um 

contexto de estímulo à inter-transdisciplinaridade e ao trabalho em equipe 

multidisciplinar. Como previsto no Plano Orientador da UFSB, o PIMAS será 

responsável, entre outros, pelo desenvolvimento de ações em parcerias, internas e 

externas, operadas em diferentes níveis institucionais com base nos espaços de 

diversidade produzidos. Esses espaços serão constituídos e ocupados por turmas de 

diversos cursos, grupos e períodos diferentes, engajados em ações integrativas, dentro da 

própria instituição ou em trabalhos de campo. 

Vale destacar que as atividades realizadas em Meio Ambiente e Saneamento do 

PIMAS pretendem contribuir com a UFSB na perspectiva efetiva de que a 

sustentabilidade deve agregar-se à própria vida universitária, com suas diversas 

articulações dentro e fora da Universidade. Nesse contexto, o Plano Orientador da UFSB 

destaca: 

 



“A prática da vida universitária não pode restringir-se aos conhecimentos 

discutidos em sala de aula e em outros ambientes de ensino-aprendizagem. Assim, para o 

direcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, é necessário que se 

evidencie, em seus próprios espaços físicos, forte e constante coerência com o discurso 

praticado nos espaços pedagógicos. Concepção, projeto, construção e funcionamento dos 

Campi com base nesse modelo integrado de sustentabilidade constitui eixo central e 

intrínseco do projeto acadêmico desta Universidade, porque a prática de uma verdadeira 

pedagogia crítica assim o exige”. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia empregada no desenvolvimento das ações do PIMAS está 

estruturada em suas três principais ações: 

 

 Desenvolvimento de ações de pesquisa, extensão, criação e inovação relacionados 

com a temática Meio Ambiente e Saneamento na UFSB. Com foco no 

desenvolvimento regional sustentável e na justiça socioambiental da região de 

abrangência da UFSB, as ações serão planejadas em parcerias e cooperações técnicas 

com institutos de ensino e pesquisa, órgãos da administração pública, Organizações 

Não-Governamentais (ONGs), associações comunitárias, empresas em geral, para 

fortalecimento e atendimento às demandas ambientais e sanitárias apresentadas pela 

sociedade. As atividades serão definidas, planejadas e programadas em reuniões de 

trabalho da equipe do PIMAS, constituída por docentes, técnico-administrativos, 

estudantes de diferentes ciclos de formação da UFSB, além de representantes 

comunitários; 

 Auxílio na criação e operacionalização de cursos de segundo e terceiro ciclos de 

formação do CFTCI vinculados ao PIMAS. Dentre as atividades do PIMAS 

destacam-se: auxílio em definição, criação, implantação e avaliação permanente dos 

cursos de segundo e terceiro ciclos vinculados ao PIMAS; assegurar que as atividades 

didáticas dos cursos sejam realizadas de acordo com as estratégias pedagógicas 

contidas no Plano Orientador da UFSB, em especial a Aprendizagem Baseada em 

Problema Concreto (ABPC), as Equipes de Aprendizagem Ativa (EAA), as 

Estratégias de Aprendizagem Compartilhada (EAC), as Competências Socialmente 

Referenciadas (CSR), os Espaços de Diversidade, a Articulação Interciclos de 

processos de ensino-aprendizagem, e os Conselhos Consultivos de Cursos (CCC) 

vinculados ao PIMAS. O PIMAS poderá auxiliar, com isso, na definição dos 

problemas a serem abordados na ABPC (com CSR), a definição e o acompanhamento 

das atividades das EAA e das EAC, o Espaço de Diversidade e a articulação 

interciclos dentro das EAA e com a aplicação das EAC; 

 Contribuição na construção e consolidação do Modelo Institucional de 

Sustentabilidade da UFSB. O Plano Orientador da UFSB prevê a criação de em 

programa permanente de promoção de práticas de sustentabilidade com cinco níveis 

de intervenção: 1. Ensino - educação dos tomadores de decisão para um futuro 

sustentável; 2. Pesquisa e Extensão - investigação de soluções, paradigmas e valores 

que sirvam a uma sociedade sustentável; 3. Vida Universitária - operação dos campi 

universitários como modelos e exemplos práticos de sustentabilidade em escala local; 

4. Coordenação e Comunicação – articulação entre os níveis anteriores e entre estes e 

a sociedade; e 5. Consenso Universitário – representando os princípios norteadores 

da sustentabilidade na UFSB. Assim, o PIMAS fomentará o desenvolvimento de 



projetos de pesquisa, extensão, criação e inovação focados no desenvolvimento e 

padronização de produtos e processos sustentáveis que possam ser utilizados pela 

UFSB em suas próprias práticas cotidianas, as quais serão disseminadas por técnicas 

criativas de capacitação e educação ambiental. Ainda, pretende participar e organizar 

eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos e de inovação, cursos de extensão, 

ciclos de palestras, visitas técnicas, etc., especialmente relacionados ao tema Meio 

Ambiente e Saneamento. 

 

 

3 DIRETRIZES DE FUNCIONAMENTO DO PIMAS 
 

Em consonância com o Plano Orientador da UFSB, o funcionamento do PIMAS 

seguirá as seguintes diretrizes básicas: 

 

 O PIMAS, por definição, compreende unidade operacional de pesquisa, pós-

graduação e educação continuada, promotor de atividades de pesquisa, extensão, 

inovação, criação e cooperação técnica; 

 O PIMAS será vinculado ao Centro de Formação em Tecno-Ciências e Inovação do 

Câmpus Jorge Amado e funcionará, quando possível e pertinente, num regime de 

autogestão e autofinanciamento; 

 O PIMAS será organizado e operado sem as restrições de estruturas institucionais 

fixas e estabelecidas, e estabelecerá um regime interno de funcionamento, 

subordinado às deliberações dos Conselhos Superiores, Congregações e Colegiados 

de Curso; 

 O PIMAS possuirá suas atividades articuladas aos programas regulares de ensino dos 

cursos a ele vinculados, organizado em torno de temáticas inter-transdisciplinares ou 

focalizados em recortes disciplinares ou em problemas setoriais dos cursos; 

 O PIMAS funcionará, quando possível, em estreita interface com o Parque 

Tecnológico do Sul da Bahia, e estará conectado a empresas-juniores, ONGs, projetos 

de empreendedorismo e incubadoras de startups; 

 O PIMAS será composto por equipe multidisciplinar composta por docentes, técnicos 

administrativos e estudantes da UFSB e de outras instituições de ensino e pesquisa, 

além de representantes comunitários, que participarão conforme sua aderência à 

temática Meio Ambiente e Saneamento; 

 A equipe de implantação do PIMAS (equipe inicial) será composta por membros que 

já desenvolvem atividades de pesquisa extensão, criação e inovação na UFSB na 

temática Meio Ambiente e Saneamento, de acordo com seus interesses e 

disponibilidades; 

 Após a formação da equipe de implantação do PIMAS, novos membros poderão ser 

integrados, a qualquer tempo, em função de seus interesses e das demandas nas 

atividades propostas no Programa; 

 As reuniões do PIMAS serão realizadas: em reunião ordinária, a ser realizada 1 vez 

por mês, e em reunião extraordinária, em casos emergenciais; cada membro da equipe 

do PIMAS participará, preferencialmente, das reuniões de projetos em que esteja 

participando como coordenador ou colaborador; a participação dos membros da 

equipe nas reuniões não será obrigatória; 

  Outras diretrizes de funcionamento do PIMAS poderão ser criadas e aprovadas pela 

equipe do Programa. 

 

 



4 ATIVIDADES EM EXECUÇÃO NO PIMAS 
 

A seguir serão apresentadas as atividades do PIMAS em execução, em função de 

dos objetivos específicos do Programa. 

 

4.1 Desenvolvimento de ações de pesquisa, extensão, criação e inovação 

 

O PIMAS se propõe a desenvolver pesquisa, extensão, criação e inovação na área 

de Meio Ambiente e Saneamento na UFSB, através de parcerias internas e externas. A 

seguir serão apresentados os projetos de pesquisa do PIMAS em andamento, que 

garantirão o autofinanciamento inicial do programa. 

 

 I Olimpíada de Sustentabilidade do Sul da Bahia – o projeto foi aprovado no Edital 

FAPESB n° 005/2016 - Programa de Popularização da Ciência e Tecnologia: 

Olimpíadas de Ciências, cujo coordenador foi o Prof. Marcelo S. T. Santos, 

coordenador do PIMAS. A olimpíada visa divulgação e popularização da Ciência e 

Tecnologia para estudantes do Ensino Básico (Fundamental e Médio) do Sul da 

Bahia, como forma de estimulá-los ao estudo do campo das Ciências, a partir de um 

tema interdisciplinar de relevância aos problemas contemporâneos, a 

Sustentabilidade. As atividades serão realizadas em três fases, sendo que, a segunda 

fase consiste na realização de experimentos científicas e tecnológicos relacionados 

com sustentabilidade. Para isso, será desenvolvida a “Casa de Práticas Sustentáveis”, 

que, além de ser construída com madeiras de reflorestamento, será operacionalizada 

com práticas cotidianas sustentáveis, tais como coleta, tratamento e reciclagem de 

resíduos sólidos, coleta, tratamento e uso de água de chuva, tratamento e reuso de 

águas residuárias domésticas, uso de energias renováveis (solar, eólica), etc., 

possibilitando o desenvolvimento de pesquisa, extensão, criação e inovação nessas 

áreas; 

 

 Sistema de Informações Geográficas (SIG) do Câmpus da UFSB para gestão 

integrada de Projetos de Saneamento - o projeto foi aprovado no Edital FAPESB 

n° 008/2015 – Jovem Cientista Baiano, cujo coordenador foi o Prof. Marcelo S. T. 

Santos, coordenador do PIMAS. O projeto tem como objetivo geral desenvolver o 

SIG do Câmpus da UFSB aplicado à gestão integrada de projetos de saneamento, 

como abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos, 

drenagem de águas pluviais e controle de vetores. Para isso, serão obtidos dados 

descritivos (informações textuais) e gerados mapas temáticos relacionados à 

infraestrutura, aos recursos hídricos, ao saneamento e ao meio ambiente, com uso de 

modernas técnicas de aquisição e processamento de dados como posicionamento 

GNSS, topografia convencional, processamento digital de imagens de satélites, e a 

digitalização de mapas topográficos analógicos. Os dados descritivos e cartográficos 

serão integrados no SIG, com uso de programas específicos para importação e 

manipulação de dados geográficos, no qual será possível realizar análises espaciais 

com o objetivo de gerar os melhores cenários de implantação de sistemas de 

saneamento, de acordo com as características e critérios adotados em cada sistema.  

 

 Avaliação ambiental da Bacia do Rio Jacaré, Itabuna (BA), como subsídio para 

a elaboração de plano de preservação e recuperação – O projeto tem como 

coordenadora a Profa. Joana Angélica Guimarães da Luz, e conta com recursos 

financeiros indiretos de outros projetos de pesquisa. O projeto tem como objetivo 



geral fazer uma avaliação hidrológica, do meio físico, dos componentes bióticos 

relacionados e da dinâmica socioeconômica da Bacia do Rio Jacaré, em Itabuna (BA), 

e elaborar planos de recuperação e de preservação através da identificação, 

mobilização e capacitação dos atores (produtores/provedores e beneficiários) e 

organizações responsáveis pela gestão dos recursos hídricos. Os resultados permitirão 

a criação de Unidades de Gestão de Projetos (UGPs), Planos Individuais das 

Propriedades (PIPs), planos integrados de recuperação ou preservação de sub-bacias, 

e Programa Produtor de Água da Agência Nacional das Águas (ANA), os quais serão 

divulgados e disseminados por meio de palestras, folders, cartilhas, eventos, livros e 

cursos. As etapas metodológicas desenvolvidas serão padronizadas para que sirvam 

de referência (transferência de tecnologia) ao desenvolvimento de ações semelhantes 

em outras sub-bacias hidrográficas. 

 

 UFSB pela Sustentabilidade – O projeto tem como coordenadora a Tec. Adm. 

Valérie Nicollier, e conta com apoio financeiro da UFSB em forma de Bolsas de 

Auxílio Permanência para estudantes da graduação. O projeto promove a gestão 

sustentável da universidade através da formação de um Ecotime, composto por 

docentes, discentes e servidores técnico-administrativos, que atuam na implantação e 

no acompanhamento das boas práticas no uso racional de água e energia, na coleta 

seletiva solidária, e estimulam o consumo responsável. Além disso, promove 

campanhas e contribui para a divulgação dos princípios de sustentabilidade junto à 

comunidade universitária. 

 

 

4.2 Auxílio na criação e operacionalização de cursos de segundo e terceiro ciclos de 

formação 

 

O PIMAS atuará diretamente no desenvolvimento do PPC do curso de Engenharia 

Sanitária e Ambiental do CFTCI da UFSB, assim como na operacionalização do modelo 

pedagógico do curso. Ainda, as atividades de pesquisa, extensão, criação e inovação 

previstas no PIMAS, assim como a área de formação e atuação de seus membros, poderão 

proporcionar a criação de curso de terceiro ciclo na área de Meio Ambiente e Saneamento, 

na modalidade de especialização e Mestrado Profissional, da seguinte forma: 

 

 Curso de Segundo Ciclo -  Engenharia Sanitária e Ambiental; 

 Curso de Terceiro Ciclo – Especialização e Mestrado Profissional na área de Meio 

Ambiente e Saneamento. 

 

Para a operacionalização dos modelos pedagógicos dos cursos vinculados ao 

PIMAS, as arquiteturas curriculares dos cursos serão organizadas em forma de Módulos 

Temáticos de Conteúdo (no terceiro ciclo corresponde às Áreas de Concentração), 

compostos de agrupamentos de Componentes Curriculares em torno de temática inter-

transdisciplinar distribuídos ao longo do curso de forma progressiva em termos de 

conhecimentos, habilidades, competências e ações desenvolvidas em cada módulo, as 

quais serão consolidadas e avaliadas pelos Projetos Integradores Modulares (ou Projetos 

Integradores de Áreas de Concentração para o terceiro ciclo) – esses projetos não excluem 

o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do segundo ciclo nem a dissertação e tese do 

terceiro ciclo. Assim, as EAA seriam formadas com o objetivo de desenvolver os Projetos 

Integradores Modulares no contexto das práticas pedagógicas propostas (ABPC, EAA, 

EAC, Conselho Consultivo, CSR, Espaços de Diversidade, Articulação Interciclos). 



 

4.3 Contribuição na construção e consolidação do Modelo Institucional de 

Sustentabilidade da UFSB 

 

O PIMAS poderá ser utilizado como dispositivo para construção e consolidação 

do “Modelo Institucional de Sustentabilidade da UFSB”, como descrito no Plano 

Orientador da UFSB, que prevê a criação do “Programa Permanente de Promoção de 

Práticas de Sustentabilidade”, além do “Sistema Integrado de Gestão Ambiental 

(SIGA)”. A seguir serão apresentados os projetos em execução que visam dar suporte a 

essas demandas da UFSB. 

 

4.3.1 Programa permanente de promoção de práticas de sustentabilidade da UFSB 

 

O Programa Permanente de Promoção de Práticas de Sustentabilidade da UFSB, 

previsto no Plano Orientador da UFSB, conta com cinco níveis de intervenção, mostrados 

anteriormente: Ensino, Pesquisa e Extensão, Vida Universitária, Coordenação e 

Comunicação, e Consenso Universitário. Para atendimento à essa demanda, o espaço de 

sustentabilidade promovido pela “Casa de Práticas Sustentáveis” (projeto descrito 

anteriormente) atenderá aos cinco níveis de intervenção propostas no Plano Orientador 

da UFSB, ou seja, será utilizado no ensino de 2° e terceiro ciclos da UFSB (além do 

Ensino Básico), no desenvolvimento de pesquisa e extensão voltados a práticas 

sustentáveis, na operação de práticas sustentáveis nos Campi da UFSB, na articulação 

dentro e fora da universidade, e na capacitação ambiental de agentes multiplicadores dos 

princípios da sustentabilidade. Ainda destaca-se as ações do projeto “UFSB pela 

Sustentabilidade”, descrito anteriormente. 

 

4.3.2 Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGA) da UFSB 
 

O Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGA), previsto no Plano Orientador 

da UFSB para efetivação da política ambiental na instituição, deve ser capaz de monitorar 

e reduzir impactos socioambientais gerados pelas próprias atividades da Universidade. 

Para atendimento a essa demanda, o SIG do Câmpus da UFSB para gestão integrada 

de Projetos de Saneamento (projeto descrito anteriormente) será utilizado no 

desenvolvimento do SIGA proposto no Plano Orientador da UFSB. Nas fases de 

implantação, funcionamento, ampliação, reformas e descomissionamento, a UFSB 

pretende, em médio prazo, alcançar um alto patamar de sustentabilidade, cujos atributos 

servirão à previsão de demandas e melhorias operacionais dos projetos futuros, 

aproximando a curva de desempenho ambiental da UFSB com as melhores práticas 

encontradas no país e no mundo. 

 

 

5 IMPACTOS ESPERADOS NAS ATIVIDADES DO PIMAS 

 

Os impactos esperados com o desenvolvimento das atividades do PIMAS podem 

ser destacados em função dos objetivos específicos e das atividades em execução: 

previstas: 

 

 Desenvolvimento de ações de pesquisa, extensão, criação e inovação relacionados 

com a temática Meio Ambiente e Saneamento na UFSB; 



 Criação e operacionalização de cursos de segundo e terceiro ciclos de formação do 

CFTCI vinculados ao PIMAS;  

 Construção e consolidação do Modelo Institucional de Sustentabilidade da UFSB. 

 

 

6 EQUIPE EXECUTORA DE IMPLANTAÇÃO DO PIMAS 

 

A seguir é apresentada a equipe executora inicial do PIMAS. Ao longo das 

atividades do Programa essa lista poderá ser atualizada, em função da adesão de novos 

participantes. 

 

Docente 

(Centro de 

Formação/Câmpus) 

Graduação/ 

Mestrado/ 

Doutorado 

Área de atuação “disciplinar” 

 

PROFESSORES DA UFSB 

 

Edson Rogério Cansi 

(CFCAf/CJA) 

Medicina Veterinária/ 

Biologia Animal/ 

Biologia Animal 

1. Microbiologia Ambiental; 

2. Saúde Ambiental; 

3. Qualidade e Monitoramento Ambiental 

da água. 

Fabrício Berton Zanchi 

(CFCAm/CSC) 

Matemática 

Meteorologia 

Eco-Hidrologia 

1. Mudanças Climáticas, Mercado de 

Carbono e Ecologia Industrial; 

2. Ecologia de Ecossistemas e 

Biodiversidade; 

3. Energia e Meio Ambiente. 

Fabricio Lopes de 

Carvalho (CFCAf/CJA) 

Ciências Biológicas 

Sistemas Aquáticos Tropicais 

Biologia Comparada 

1. Ecologia de Ecossistemas e 

Biodiversidade; 

2. Sistemas Aquáticos Tropicais; 

3. Qualidade e Monitoramento Ambiental 

da água. 

Felipe de Paula Souza 

(CFTCI/CJA) 

Comunicação Social 

Cultura e Turismo 

1. Educação Ambiental e as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TIC) 

Frederico Monteiro Neves 

(CFCAm/CJA) 

Ciências Biológicas 

Oceanografia Biológica 

Meio Ambiente e 

Desenvolvimento 

1. Mudanças Climáticas, Mercado de 

Carbono e Ecologia Industrial; 

2. Ecologia de Ecossistemas e 

Biodiversidade; 

3. Energia e Meio Ambiente. 

Gabriela Narezi 

(CFCAm/CSC) 

Saneamento Ambiental/ 

Agroecologia e 

Desenvolvimento Rural/ 

Ciências – Ecologia Aplicada 

1. Sistemas de Manejo de Resíduos Sólidos 

e Limpeza Urbana; 

2. Gestão Sanitária do Ambiente. 

Gerson dos Santos Lisboa  

(CFCAf/CJA) 

Engenharia Florestal 

Ciências Florestais 

Engenharia Florestal 

1. Modelagem Estatística nas Ciências; 

2. Sensoriamento Remoto e 

Geoprocessamento; 

3. Manejo e Recuperação de Áreas 

Degradadas. 

Joana Angélica Guimarães 

(CFCAm/CJA) 

Geologia/ 

Geoquímica e Meio Ambiente/ 

Engenharia Ambiental 

1. Manejo e Gestão de Bacias Hidrográficas; 

2. Qualidade e Monitoramento Ambiental 

da água; 



3. Perfuração e Análise de poços para 

captação de água subterrânea. 

João Batista Lopes da Silva 

(CFCAf/CPF) 

Eng Agrícola e Ambiental/ 

Eng Agrícola – Rec. Híd. e 

Ambientais 

Eng Agrícola – Re. Híd. e 

Ambientais 

1. Sensoriamento Remoto e 

Geoprocessamento; 

2. Manejo e Gestão de Bacias Hidrográficas; 

3. Hidrologia e Hidráulica aplicadas. 

Lauro Antonio Barbosa/ 

(CFTCI/CJA) 

Física 

Física Aplicada 

Física 

1. Modelagem Matemática e Computacional 

de Sistemas Ambientais (CFTCI). 

Marcelo Soares Teles 

Santos/ 

(CFTCI/CJA) 

Eng. de Agrimensura/ 

Ciências - Geofísica/ 

Ciência e Engenharia de 

Petróleo 

1 Sensoriamento Remoto e 

Geoprocessamento; 

2. Sistema de Informações Geográficas para 

Sistemas de Saneamento; 

3. Mapeamento de dinâmica, 

vulnerabilidades e riscos ambientais. 

Marcio Roberto de Garcia 

Maia/ 

(CFTCI/CJA) 

Física 

Engenharia Elétrica 

Física e Astronomia 

1. Modelagem Matemática e Computacional 

de Sistemas Ambientais. 

Marcos Eduardo Cordeiro 

Bernardes 

(CFCAm/CSC) 

Oceanologia 

Geografia Física 

Ciências do Mar 

1. Manejo e Gestão de Bacias Hidrográficas; 

2. Dinâmica de regiões costeiras, estuarinas 

e portuárias; 

3. Qualidade e Monitoramento Ambiental 

da água. 

Rita de Cascia Avelino 

Suassuna/ 

(CFTCI/CJA) 

Engenheira Química 

Eng. Civil - Eng. Sanitária e 

Ambiental 

Eng Civil – Hidráulica e 

Saneamento 

1. Análise e controle da Poluição 

Atmosférica; 

2. Sistema de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário; 

4. Tecnologias para tratamento de águas de 

abastecimento, de esgotos e águas 

residuárias. 

Robson da Silva 

Magalhães 

Engenharia Mecânica/ 

Engenharia Elétrica/ 

Engenharia Industrial 

1. Métodos Matemáticos e Computacionais 

na Engenharia; 

2. Equipamentos e Componentes para 

Controle e Automação em Engenharia; 

3. Eficientização energética na indústria; 

4. Processamento de imagens par aplicações 

ambientais. 

Silvia Kimo Costa 

Arquitetura e Urbanismo/ 

Desenvolvimento Regional e 

Meio Ambiente/ 

Desenvolvimento Regional e 

Meio Ambiente 

1. Gestão Ambiental Urbana; 

2. Tecnologias para tratamento de esgotos e 

águas residuárias; 

2. Sistemas de Manejo de Resíduos Sólidos 

e Limpeza Urbana. 

Vinícius de Amorim Silva/ 

(CFTCI/CJA) 

Geografia/ 

Des. Regional e Meio Ambiente 

Análise Ambiental e 

Planejamento Territorial 

1. Sensoriamento Remoto e 

Geoprocessamento; 

2. Solos e Qualidade Ambiental; 

5. Manejo e Gestão de Bacias Hidrográficas.  

Wanderley de Jesus Souza 

(CFCAf/CPF) 

Engenharia Agrícola 

Agronomia 

Agronomia 

1. Manejo e Gestão de Bacias Hidrográficas; 

2. Hidrologia e Hidráulica aplicadas; 

3. Tratamento e reúso de águas.  

 

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS UFSB 



 

Daniel Gonçalves Neto 

Engenheiro Civil 

Esp. Engenharia de Saneamento 

Básico e Ambiental 

Ex. Funcionário EMASA e 

Atual Engenheiro Civil da 

UFSB 

1. Sistema de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário; 

2. Tecnologias para tratamento de águas de 

abastecimento, de esgotos e águas 

residuárias. 

Eva Dayane Almeida de 

Góes 

Graduação: Ciências Sociais 

Especialização: Gestão Pública 

Educação Ambiental; 

Métodos participativos. 

Iramar Rocha de Souza Geógrafo 
Educação Ambiental; 

Métodos participativos. 

Rodrigo Brito  

Graduação: Engenheiro Civil 

Especialização: Gestão de 

cidade e planejamento urbano 

Engenheiro Civil da UFSB 

Hidrologia e Hidráulica aplicadas; 

Sistemas de Saneamento Ambiental. 

Valerie Nicollier 

Graduação em Pedagogia/ 

Mestrado em Des. Regional e 

Meio Ambiente; 

Doutoranda em Eng. Industrial/  

Funcionária e Coordenadora de 

Sustentabilidade da UFSB 

Educação Ambiental; 

Métodos participativos. 

 

ESTUDANTES UFSB 

 

Bianca de Sousa Aleluia 

Santos 
BI-Ciências 

Desenvolvimento de trabalhos acadêmicos: 

TCC, PIBIC, BAP, Projeto Integrador 

Daniel Ramos dos Santos BI-Ciências 
Desenvolvimento de trabalhos acadêmicos: 

TCC, PIBIC, BAP, Projeto Integrador 

Davi Bispo dos Santos BI-Ciências  
Desenvolvimento de trabalhos acadêmicos: 

TCC, PIBIC, BAP, Projeto Integrador 

Jadson Dias Marinho BI-Ciências 
Desenvolvimento de trabalhos acadêmicos: 

TCC, PIBIC, BAP, Projeto Integrador 

Jadine da Silva Nascimento BI-Ciências  
Desenvolvimento de trabalhos acadêmicos: 

TCC, PIBIC, BAP, Projeto Integrador 

Joanne Stella de Oliveira 

Almeida 
BI-Ciências 

Desenvolvimento de trabalhos acadêmicos: 

TCC, PIBIC, BAP, Projeto Integrador 

Laise Clement Lala, BI-Ciências 
Desenvolvimento de trabalhos acadêmicos: 

TCC, PIBIC, BAP, Projeto Integrador 

Lara Santos Rodrigues BI-Ciências  
Desenvolvimento de trabalhos acadêmicos: 

TCC, PIBIC, BAP, Projeto Integrador 

Lílian Silva Santos BI-Ciências 
Desenvolvimento de trabalhos acadêmicos: 

TCC, PIBIC, BAP, Projeto Integrador 

Nayara Alves Rocha BI-Ciências 
Desenvolvimento de trabalhos acadêmicos: 

TCC, PIBIC, BAP, Projeto Integrador 

 

REPRESENTANTES SOCIAIS 

 

Anderson Alves Santos 

Graduação em Ciências 

Econômicas/ 

Mestrado em Des. Regional e 

Meio Ambiente/ 

Planejamento Econômico; 

Recursos Hídricos; 

Meio Ambiente. 



Doutorado em Des. Regional e 

Meio Ambiente/ 

Funcionário da EMASA 

(Assessor Técnico)/ 

Membro do Comitê de Bacias 

Hidrográficas do Leste (Vice 

Presidente). 

Fabrício de Jesus Ribeiro 

Graduação em Engenheiro 

Civil/ 

Mestrado em Recursos Hídricos 

e Saneamento Ambiental/ 

Funcionário da EMBASA 

(Gerente de Divisão de 

Auditoria Interna) 

Topografia para obras de saneamento; 

Hidráulica aplicada ao Saneamento; 

Modelagem Hidráulica; 

Sistemas Elevatórios. 

Cláudio Henrique da Silva 

Lyrio 

Graduação em Administração 

de Cooperativas/ 

Especialização em Gestão 

Integrada Territórios/ 

Presidente da ONG Centro de 

Agroecologia e Educação da 

Mata Atlântica 

Agroecologia e Economia Solidária; 

Educação popular e Meio Ambiente; 

Comunicação popular, cultura e arte. 

Edvanda Andrade Souza de 

Carvalho 

ONG - Instituto Ilheense de 

Biologia 

Educação Ambiental; 

Ecologia em ambientes costeiros e 

ecossistemas aquáticos continentais; 

Ensino de ciências e biologia em escolas 

públicas. 

José Fernando Santos da 

Silva 

Representante Caminho das 

Águas 

Gestão Pública; 

Meio Ambiente; 

Turismo. 
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