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Ata nº 006/2020 – 6ª Reunião Ordinária da Congregação do CFCAF/CJA 

 

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e vinte, com início às dez horas, aproximadamente, 

foi iniciada a 6ª Reunião Ordinária da Congregação do Centro de Formação em Ciências Agro-

florestais, na Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira – CEPLAC. A reunião foi 

presidida pelo decano, Prof. Daniel Piotto (Decano do CFCAF). Devido à pandemia da CO-

VID-19, o encontro ocorreu metapresencialmente e, dessa forma, participaram os seguintes do-

centes: Prof.ª Andrea Carla Dalmolin (Vice-coordenadora do PPG Biossistemas), Prof. Andrei 

Caíque Pires Nunes (Vice-Coordenador da Engenharia Florestal), Prof. Carlos Eduardo Pereira 

(Vice-decano do CFCAF), Prof. Edison Rogério Cansi (Coordenador Bacharelado Interdisci-

plinar de Ciências), Prof. Fabrício Lopes de Carvalho (Coordenador Pro Tempore da Engenha-

ria de Aquicultura e Recursos Hídricos), Prof. Jomar Gomes Jardim (Coordenador do PPG Bi-

ossistemas), Prof. Luiz Fernando Silva Magnago (Vice-Representante docente do CFCAF), 

Prof. Rafael Henrique de Freitas Noronha (Coordenador da Engenharia Agrícola e Ambiental) 

e o Prof. Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita (Coordenador da Engenharia Florestal). Em 

pauta: 1. Informes; 2. Aprovação da Ata da Reunião da Congregação em 09.06.2020; 3. 

Aprovação do planejamento acadêmico de 2020; 4. Definição do Componente Curricular 

(CC) do eixo de Ciências a ser ofertado na Formação Geral (FG) no quadrimestre 2020.2; 

5. Gestão do curso de Tecnólogo em cacau e chocolate; 6. Proposta do Plano de Desenvol-

vimento Institucional (PDI) da UFSB; 7. Cadastro de projetos de pesquisa; 8. Calendário 

Especial 2020 e Resolução período de pandemia; 9. O que houver.  A reunião se iniciou com 

o Prof. Daniel Piotto cumprimentando a todos (as) os(as) presentes virtualmente, em seguida, 

fazendo a leitura dos itens de pauta. 1. Informes. Das Representações: Não houve informes de 

nenhuma das Representações. Dos Colegiados: O Prof. Ricardo Mesquita informou que está 

orientando os(as) seus(as) alunos(as) a participarem das palestras que vêm acontecendo na se-

mana, referentes às comemorações do dia do Engenheiro Florestal (doze de julho). Além disso, 

comunicou que recebeu um convite para as comemorações, no próximo ano, do primeiro cin-

quentenário da chegada dos cursos de Engenharia Florestal no Norte e no Nordeste. O Prof. 

Jomar Jardim divulgou o Web Seminário do PPG Biossistemas que está acontecendo nesta se-

mana (de seis a dez de julho de dois mil e vinte), e que encaminhou a retificação do edital. Do 

Decanato: 1. O decano informou sobre o recurso disponibilizado no Centro de Formação para 
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custeio de material de consumo, ressaltando que há um orçamento remanescente e que, até o 

momento, há apenas dois pedidos de compras. Esclareceu ainda que está se comunicando com 

a Diretoria Administrativa – DIRAD e também com a Coordenação de Campus Jorge Amado, 

para alinhamento dos fluxos de compras. 2. Falou também sobre as análises dos Projetos Peda-

gógicos dos Cursos (PPC) que estão na fila para análise na Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica 

– PROGEAC. 2. Aprovação da Ata da Reunião da Congregação em 09.06.2020. O Decano 

convocou os(as) presentes a apreciarem a Ata da 4ª Reunião Ordinária da Congregação, sendo 

que todos(as) presentes anuíram pela aprovação. 3. Aprovação do Planejamento Acadêmico 

de 2020. O decanato recebeu a minuta para o Planejamento Acadêmico deste ano, tendo se 

reunido e discutido as adequações, posto que haviam alguns docentes com mais e outros com 

menos que o mínimo exigido de carga horária. Assim, a planilha que foi apresentada como 

resultado das discussões apresenta algumas situações já definidas, outras dependem da resolu-

ção de outras unidades (colegiados e decanatos), bem como as que serão resolvidas no âmbito 

dos colegiados que compõem o próprio CFCAF. O Prof. Edison Cansi informou que o BI de 

Ciências conta com alguns problemas, em decorrência da falta de docentes em algumas áreas, 

além de outros docentes terem migrado para outras unidades. Por isso, adianta que poderá haver 

muitas mudanças, pois o colegiado se reunirá para tentar encontrar solução para a situação. O 

Prof. Daniel Piotto afirmou que reconhece essa deficiência de docentes, mas enxerga uma mí-

nima margem para modificação, e alega crer que as alterações não terão graves impactos ao 

colegiado. Informou ainda que assim que o planejamento do Centro de Formação for aprovado, 

será encaminhado aos demais decanatos para que sejam informados e, com isso, tudo seja or-

ganizado sem futuros choques de horários de docentes que atuem em unidades diversas. Em 

consulta aos conselheiros se haveria alguma objeção para o planejamento da forma como se 

propõe, o Prof. Carlos Pereira questionou se a votação é sobre o planejamento ou o encaminha-

mento, uma vez que o planejamento ainda não está fechado. O Prof. Daniel Piotto respondeu 

que apenas os que já estão definidos estão em votação. Dito isto, não houve objeções e todos 

concordaram com a planilha e as decisões até aqui deliberadas quanto ao planejamento. 4. De-

finição do Componente Curricular (CC) do eixo de Ciências a ser ofertado na Formação 

Geral (FG) no quadrimestre 2020.2. O Prof. Daniel Piotto explicou que haverá somente um 

componente do eixo das ciências na FG do próximo quadrimestre. Explanou que houve uma 

divisão em eixos, tendo o CFCAF ficado com a responsabilidade de eleger o CC de Ciências. 

O Prof. Edison Cansi advertiu que esse CC escolhido deve ser pensando no âmbito dos outros 
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Centros de Formação, pois a FG não se restringe ao CFCAF, sendo a mesma para todos os 

cursos. Por isso, entende que o tema merece mais reflexão e que seja trazido numa reunião 

posterior, para que seja feito o início do letramento científico, até porque, ressaltou, a antiga FG 

não possuía esse desenho. O Prof. Daniel Piotto propôs então a criação de um Grupo de Traba-

lho para que seja discutida a questão, ressaltando que este é um CC provisório. Não houve 

objeção quanto ao encaminhamento e criação do GT para discussão e deliberação. 5. Gestão 

do curso de Tecnólogo em cacau e chocolate. O Prof. Carlos Pereira informou que houve um 

convite, o qual lhe foi apresentado pela PROGEAC, para que o CFCAF e o Centro de Formação 

em Tecno-Ciências e Inovação (CFTCI) participassem de um projeto da Secretaria de Educação 

do Estado da Bahia, que propõe a criação de um curso técnico em cacau e chocolate, que já está 

acontecendo. Posteriormente, houve a ideia de ser construído um curso tecnólogo, uma vez que 

tem sido ofertado o curso técnico, com planos de até o final do curso técnico o de tecnólogo ter 

sido criado para que estes formandos continuem os estudos em nível superior. Antecipou que 

já há um GT de trabalho nesse sentido. O Prof. Daniel Piotto falou sobre o questionamento da 

PROGEAC sobre onde o curso deve ser lotado. Não havendo manifestação dos conselheiros, 

opinou que o encaminhamento adequado do CFCAF seria deixar o curso no CFTCI, uma vez 

que lá há mais profissionais especializados na área do cacau e dos alimentos. No entanto, o 

Prof. Carlos Pereira discordou dessa justificativa, explicando que já existe um planejamento de 

o curso não se voltar apenas para o cacau e chocolate, e que se no curso técnico predomina um 

olhar para os alimentos, que no caso do tecnólogo, a abordagem seria mais voltada para a ques-

tão agrícola. Por isso, entende que não seja ainda o momento para definir as afinidades do curso 

com as áreas, dadas as suas relações com o meio agrícola. Finaliza afirmando que guarda dúvi-

das com relação a esses pontos, principalmente pela falta de clareza no tocante ao curso de 

tecnólogo, pois o curso técnico já tem definidos os seus limites no agronegócio. Diante desses 

esclarecimentos, o Prof. Daniel Piotto entendeu que o mais lógico seria retornar à PROGEAC 

para que sejam demonstrados mais detalhes, de modo que a questão seja apreciada em outra 

oportunidade e haja um entendimento adequado. Todos os presentes concordaram. 6. Proposta 

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFSB. O Prof. Daniel Piotto destacou 

que a proposta será apreciada no próximo Conselho Universitário – CONSUNI, por isso, pediu 

que os conselheiros se manifestassem sobre a posição do decanato. Não havendo contribuições 

para alterações, a proposta será levada para a atualização da nomenclatura do Centro de For-
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mação. 7. Cadastro de projetos de pesquisa. Os projetos Uso da Polihalita (poly4) como fer-

tilizante no cultivo do cacaueiro e Alterações no Funcionamento Ecossistêmico da Floresta 

Atlântica em Função dos Impactos Antrópicos foram apresentados e autorizado o seu cadastro 

por unanimidade. 8. Calendário Especial 2020 e Resolução período de pandemia. O Prof. 

Jomar Jardim que concordou tanto com o calendário, quanto com o documento, ficando apenas 

com dúvidas com estudantes da FG, quanto ao uso de tecnologias, já que muitos deles têm 

dificuldades de acesso à internet e outros recursos. Questionou se existe algum planejamento 

sobre essas situações. O Prof. Daniel Piotto informou que a representação discente está traba-

lhando lado a lado com a PROGEAC, e que tudo será acompanhado de perto, inclusive os casos 

pontuais de discentes com dificuldades. O Prof. Rafael Noronha opinou sobre o calendário, 

trazendo questionamentos levantados em reunião pelos membros do colegiado. Sugeriu uma 

ampliação do quadrimestre e supressão do recesso, pois 2020.1 estaria enxuto e insuficiente 

tendo em vista que houve apenas cinco aulas antes da suspensão da pandemia, além de preocu-

pações com o esvaziamento de alguns CCs, associados às dificuldades dos discentes. Por isso, 

trouxe alguns pontos que poderiam ser considerados: 1) Propõe estender os quadrimestres e 

diminuir o recesso em janeiro, já que a distribuição dos quadrimestres parecem inadequadas, 

por contar com apenas cinco aulas referentes a um mês, sendo insuficiente para finalizar o qua-

drimestre 2020.1. 2) Não compreende como ficarão as Políticas de Acesso Discentes, bem como 

serão disponibilizados materiais para os alunos que moram em vilarejos, quilombos e aldeias. 

3) No caso das turmas pequenas, caso todos os alunos desistam do CC, é preciso analisar como 

ficaria a carga horária do docente. Diante dessas proposições, o Prof. Daniel Piotto falou sobre 

a falta de consenso entre as unidades, inclusive alguns desentendimentos inter campi, por exem-

plo, o Campus Sosígenes Costa discorda do início do quadrimestre 2020.3 em dezembro, ha-

vendo sugestões no sentido de mudá-lo para fevereiro de 2021. O Prof. Carlos Pereira falou que 

há uma possibilidade desse início ser adiado para 2021, e que será apreciado no CONSUNI, 

devido a uma proposta dos discentes. Assim, o Prof. Daniel Piotto pede um parecer dos mem-

bros sobre o decanato se posicionar favoravelmente ao início de 2020.3 em dezembro ou no 

próximo ano. O Prof. Luiz Fernando Magnago opinou que se mantiver o início para dezembro 

deste ano estes primeiros dias precisarão ser muito relevantes para os estudantes, pois há riscos 

de nenhum discente aparecer. O Prof. Edison Cansi fala sobre uma preocupação com a possibi-

lidade de como será efetivado esse trabalho, pois não consegue enxergar uma solução clara, e 

se haverá uma padronização desse tipo de oferta de ensino. Acrescenta que se preocupa com a 
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forma como cada docente prestará esse serviço, pois teme que seja feito um trabalho de impro-

viso, sem qualquer compromisso com a qualidade, apenas para cumprimento das obrigações 

com os prazos e o Ministério da Educação. O Prof. Daniel Piotto avisa que a Câmara de Gra-

duação propõe que seja iniciado o quadrimestre 2020.3 em fevereiro do próximo ano, por isso, 

gostaria de saber se os conselheiros autorizam o CFCAF se posicionar junto à Câmara, tendo 

todos(as) concordado com esse entendimento. 9. O que houver. O Prof. Ricardo Mesquita per-

guntou sobre a compra dos reagentes, se tem alguma novidade a respeito, ao que o Prof. Daniel 

Piotto respondeu que só teve a resposta de que está em processo de compra. Nada mais a tratar, 

a Reunião foi encerrada pelo Prof. Daniel Piotto, que agradeceu a presença de todos (as), e eu, 

Milaine Santos Farias, Secretária Executiva da Secretaria Executiva da Coordenação do CJA, 

lavrei a presente ata que, depois de lida e estando em conformidade, deverá ser aprovada e por 

todos (as) assinada digitalmente via SIPAC. Itabuna, 07 de julho de 2020. 

 


