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Relatoria sobre o Programa Integrado de Pesquisa, Extensão, Criação e Inovação (PIPECI) em 
meio ambiente e Saneamento (MAS) da UFSB – PIMAS/UFSB, com vistas a sua aprovação pela 
UFSB à luz da Resolução Consuni No 08/2015 que “dispõe sobre o registro e certificação das 
atividades de pesquisa e criação e inovação” e Resolução 12/2015, que “estabelece critérios 
para cadastramento de Pesquisadores-Líderes e credenciamento de Grupos de Pesquisa”. 

 

Proponente: Prof. Marcelo Soares Teles Santos (Coordenador)  

Relatora: Profa. Angela Sivalli Ignatti (Membro do Centro de Formação em Tecno-Ciências e 

Inovação) 

 

I) Relatório 

 

Esta Relatoria vem responder a solicitação feita pelo Decano do Centro de Formação em Tecno-

Ciências e Inovação, Prof. Robson Magalhães, feita em 27 de outubro de 2016, para emissão de 

parecer sobre o Programa Integrado de Pesquisa, Extensão, Criação e Inovação (PIPECI) em meio 

ambiente e Saneamento (MAS) da UFSB – PIMAS/UFSB, com vistas a sua aprovação pela 

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) à luz da Resolução Consuni No 08/2015  que “dispõe 

sobre o registro e certificação das atividades de pesquisa e criação e inovação” e Resolução  

12/2015, que  “estabelece critérios para cadastramento de Pesquisadores-Líderes e 

credenciamento de Grupos de Pesquisa”. 

 

O Programa Integrado de Pesquisa, Extensão, Criação e Inovação (PIPECI) em Meio Ambiente e 

Saneamento (MAS) da UFSB – PIMAS/UFSB, doravante denominado PIMAS/UFSB foi proposto 

pelo Prof. Marcelo Soares Teles Santos, Coordenador do Programa, ao Centro de Formação em 

Tecno-Ciências e Inovação, doravante denominado CFCTI. 

 

O PIMAS/UFSB foi elaborado de acordo com as diretrizes propostas no Plano Orientador desta 

Universidade. No capítulo referente ao Modelo Organizacional e de Gestão, o Plano Orientador 

preconiza uma estrutura organizacional  “orbital”  em que Colégios Universitários, IHAC e Centros 

de Formação serão os organismos dentre os quais se organizarão núcleos  funcionais destinados 

à Pesquisa, Extensão e Criação, tais núcleos são os PIPEC (Programas  Integrados de Pesquisa, 

Extensão e Criação.  O Plano Orientador prevê, ainda, que os PIPEC constituirão “unidades 

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

pesquisa, extensão, inovação, criação e cooperação técnica. ” (p. 79). 
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A constituição dos PIPEC, de maneira geral, apresenta-se como inovação de estrutura 

organizacional acadêmica já que se sustenta nas premissas da otimização e da racionalização de 

recursos administrativos materiais e humanos, indo ao encontro de uma das principais bases do 

Plano Orientador: a organização leve e desburocratizada de gestão em uma “cobertura territorial 

ampliada” (p. 72).  Nesse sentido, o Plano Orientador prevê que cada IHAC ou Centro de 

Formação crie um “fórum de coordenadores dos PIPEC”, no qual se dará a articulação entre os 

diferentes Programas Integrados de Pesquisa como forma de gerar a otimização de recursos 

financeiros e de pessoal. 

 

O Plano Orientador prevê que os PIPEC “ funcionarão, quando possível e pertinente, num regime 

de autogestão e autofinanciamento, sempre articulados aos programas regulares de ensino da 

UFSB. ” (p.79). No material de apresentação do PIMAS/UFSB o Coordenador coloca quatro ações 

de Pesquisa, Extensão, Criação e Inovação que já estão em andamento na Universidade e que 

comporão já de saída o Programa, inclusive garantindo seu autofinanciamento inicial. A seguir 

figuram os quatro projetos citados pelo coordenador do PIMAS/UFSB: 

 

 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, coordenado pelo Prof. Prof. Marcelo S. T. Santos, também coordenador do 

PIMAS; 

 

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

Projetos de Saneamento - o projeto foi aprovado no Edital FAPESB n° 008/2015 – Jovem 

Cientista Baiano, coordenado pelo Prof. Marcelo S. T. Santos, também coordenador do 

PIMAS; 

 

 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.  

 

 UFSB pela Sustentabilidade – O projeto tem como coordenadora a Técnica 

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

de Auxílio Permanência para estudantes da graduação.  

 

Outro aspecto inovador dos PIPEC é sua relação com o modelo de sustentabilidade adotado pela 

UFSB, o qual pretende superar o padrão de desempenho ambiental insuficiente que as 

universidades brasileiras possuem. Em seu Plano Orientador, a UFSB prevê que os PIPEC sejam 

capazes de produzir conhecimento que subsidie programas ambientais para a superação do 

“típico processo acadêmico de gestão ambiental precária e burocrática” (p. 81), no que diz 

respeito a implantação e manutenção da infraestrutura universitária. No capítulo 4.3, o material 

descritivo do PIMAS/UFSB apresenta as contribuições desse programa na construção e 
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consolidação do Modelo Institucional da UFSB para o “Programa Permanente de Práticas de 

Sustentabilidade” e para o “Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGA)”, previstos no Plano 

Orientador. O Projeto Casa de Práticas Sustentáveis e  o SIG do Campus da UFSB para gestão 

integrada de projetos de Saneamento são citados no PIMAS/UFSB como ações que respondem 

ao modelo institucional de Sustentabilidade desta Universidade. 

 

A Resolução Consuni No 12/2015 destaca a importância do PIPEC ao estabelecer no Parágrafo 

Único do Artigo 2º que os Grupos de Pesquisa a serem credenciados junto à Diretoria de Pesquisa, 

Criação e Inovação do Pró-reitora de Gestão Acadêmica, devam estar preferencialmente 

associados a um PIPEC. O mesmo ocorre na Resolução Consuni 08/2015, que no Parágrafo Único 

do Artigo 2º dispõe que “As atividades de PCI [Pesquisa Criação e Inovação] estarão 

preferencialmente associadas a um Programa Integrado de Pesquisa, Ensino, Criação e Inovação 

da Universidade”. Desse modo, as resoluções tornam patente a aplicação da estrutura 

organizacional prevista no Plano Orientador que coloca os PIPEC como estruturantes das 

iniciativas de Pesquisa, Criação e Inovação na UFSB. 

   

No material apresentado pelo coordenador do PIMAS/UFSB não é possível identificar claramente 

qual a relação desse Programa com os IHACs da UFSB, embora essa tenha sido apresentado no 

item 6 (Equipe executora da implantação do PIMAS/UFSB) e no item 4 (Atividade de Execução do 

PIMAS)  atividades e estudantes vinculados ao  Primeiro Ciclo de Formação desta universidade. 

No capítulo 2, referente à Metodologia, é descrita a contribuição na criação e operacionalização 

de cursos de segundo e terceiro ciclos do CFTCI, com destaque para os seguintes trechos:  “(...) 

auxílio em definição, criação, implantação e avaliação permanente dos cursos de segundo e 

terceiro ciclos vinculados ao PIMAS” e “(...)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.”  

 

Em suma, o PIMAS/UFSB propõe-se a atender uma demanda institucional aglutinadora de 

iniciativas de pesquisa, extensão, criação e inovação relacionados com a temática do meio 

ambiente e saneamento que abarca docentes, estudantes, técnicos administrativos e 

comunidade externa à UFSB. Com ênfase na questão da Sustentabilidade, o PIMAS/UFSB 

pretende contribuir para que esse tema se agregue à vida universitária com “articulações dentro 

e fora da Universidade.”.  
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II) Parecer 

 

Tendo em vista que o PIMAS/UFSB: 

1. Apresenta-se em conformidade com a Estrutura Organizacional delimitada pelo Plano 

Orientador no que tange aos PIPEC; 

2. Tem como objetivo atender ao modelo de Sustentabilidade que orienta a UFSB, tendo como 

base a temática do Meio Ambiente e Saneamento (MAS); 

3. Pretende coligar e desenvolver de forma articulada projetos e ações de pesquisa, extensão, 

criação e inovação, tal como preconiza as Resoluções Consuni 08/2015 e 12/2015; 

4. Apresenta como Coordenador, docente do quadro efetivo da UFSB que já desenvolve 

diferentes projetos na área de  Meio Ambiente e Saneamento (MAS), o qual apresenta Equipe 

Executora de Implantação composta por docentes do quadro efetivo da UFSB e por discentes 

do Primeiro Ciclo de Formação; 

5. Apresenta quatro ações de pesquisa, extensão, criação e inovação na área de Meio Ambiente 

e Saneamento (MAS)  que comporão inicialmente o Programa de forma autofinanciada, tal 

como sugerido pelo Plano Orientador; 

 

Meu Parecer é pela aprovação deste Programa Integrado de Pesquisa, Extensão e Criação 

(PIPEC), sugerindo a este coletivo sua aprovação e seu posterior encaminhamento para registro 

e certificação junto à PROGEAC. Coloco como recomendação que seja incluída no material 

descritivo, sobretudo nos capítulos 1 e 2, a possível articulação do Programa com a etapa 

formativa de Primeiro Ciclo, a qual está vinculada aos IHACs da UFSB.  

  

 

Itabuna, 09 de janeiro de 2017. 

 

 
Angela Sivalli Ignatti 

Membro da Congregação do CFCTI 


