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Aos doze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, com início às onze horas foi
declarada aberta a sétima reunião ordinária de 2022 da Congregação do Centro de
Formação em Ciências Agroflorestais, realizada em caráter excepcional de forma remota,
e não presencial, atendendo a portaria nº163/2020 da UFSB. A reunião foi presidida pelo
Decano do Centro de Formação em Ciências Agroflorestais - CFCAf - Daniel Piotto;
também participaram da reunião a Coordenadora do Colegiado de Engenharia Agrícola
e Ambiental – Khétrin Silva Maciel; o Vice-Coordenador do Curso de Engenharia
Florestal – Andrei Caíque Nunes; o Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Biossistemas – Jomar Jardim; Coordenador do Colegiado de Engenharia de Aquicultura
e Recursos Hídricos (EARH) – Edison Rogério Cansi; a Representante Docente – Mara
Lúcia Agostini Valle e a Representante discente – Edylla Mayara da Silva dos Santos.
A pauta foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída dos
seguintes pontos: 1. Aprovação da ata da reunião ordinária de Maio e Junho; 2.
Remoção a pedido - alteração de lotação: de: CFCAf CJA para: IHAC CJA,
requerente: Edison Rogério Cansi (processo 23746.004938/2022-75); 3.Código(s) de
vaga(s). 4. Horário do último translado a tarde da CEPEC para a sede/portaria. 5.
O que ocorrer. Informes. O prof. Andrei Nunes informou que o prof. Ricardo estava no
Congresso nacional de Engenharia Florestal, em Brasília, e por essa razão ele, na
condição de Vice-Coordenador, estaria representando o Colegiado de Engenharia
Florestal em seu lugar. O prof. Daniel Piotto relatou pequenos problemas ocorridos
durante o início do quadrimestre 2022.1: tiveram vários componentes que tiveram que
ser cancelados por conta da indisponibilidade de docentes, logo é importante seja
considerado no planejamento do quadrimestre 2022.3 e seja discutido nos Colegiados



para ver como vai ser equacionado; informou sobre a necessidade da revisão dos PPC’s;
sobre a mudança do regime de quadrimestral para semestral e as implicações na Formação
Geral e na organização dos cursos para 2023. o docente ressaltou que esperava que esse
assunto já estivesse na pauta da próxima reunião do Conselho Universitário uma vez que
o prazo que se tem para envio dos PPC´s é no mês de agosto. Informou sobre a visita do
MEC ao curso de Engenharia Florestal que ocorrerá no mês de novembro de 2022 e até
o momento não se teve notícias sobre a data de visita ao curso de Engenharia Agrícola e
Ambiental. Informou também que enviou recentemente uma demanda aos Colegiados
acerca da construção do orçamento 2023 a qual foi solicitada pela Diretoria de
Planejamento (DIRPLAN). A respeito desse orçamento, o Decano instruiu os
Coordenadores a basearem-se no Plano Anual de Contratações - PAC e incrementar caso
necessário. Informou também sobre a nova onda de COVID19, informou da necessidade
de monitorar dia a dia essa situação, falou sobre a necessidade e obrigatoriedade do uso
da máscara e da necessidade de recorrer à aula remota nos casos de constatação de
sintomas por parte de algum docente. Informou também que na próxima sexta-feira -
15.07.2022 – seria realizada a cerimônia de recondução ao cargo dos Reitores, às 16hs
no Núcleo Pedagógico. Seguiu-se para as pautas. Pauta 1. O Prof. Daniel Piotto pôs em
votação a aprovação das atas das reuniões ordinárias de maio e junho. Após apuração, as
atas foram aprovadas por unanimidade pelos presentes, com Abstenção do prof. Andrei
Nunes o qual não estava presente nas reuniões. Pauta 2. Sobre a transferência do prof.
Edison Rogério Cansi, o prof. Daniel Piotto falou que se tratava da terceira saída de
docentes, o que trouxe uma redução no quadro de docentes da CFCAf de 24 para 21. O
Decano destacou a importância da atuação do Prof. Cansi no CFCAf, sua atuação no BIC
e colaboração na área das ciências animais. O docente foi também peça fundamental na
Engenharia de Apicultura e Recursos Hídricos, destacou, contribuiu também na
elaboração do PPC, onde foi o primeiro coordenador. Com a palavra, o prof. Edison
Rogério Cansi, esclareceu que o motivo do pedido de transferência para o IHAC CJA
direta e principalmente atrelado ao desenvolvimento das suas atividades como docente -
dos componentes ministrados desde 2014 por ele 80% são do IHAC CJA, ressaltou.
Destacou que desde sua transferência da UFRA para UFSB tem atuado em várias áreas
de conhecimento. Falou sobre perda de alguns componentes, como foi o caso de Biologia
Celular e Manejo de Fauna. Ressaltou que pretende continuar ministrando o componente
de Bioquímica, o qual tem ministrado desde 2014, e também contribuindo com a parte de
Patologia do Curso de Engenharia de Aquicultura e Recursos Hídricos. Ressaltou que



atualmente não faz a diferença a sua alocação em CF, mas que sua maior afinidade está
com o IHAC CJA. O prof. daniel Piotto então, após deliberações, abriu a votação,
apurados os votos, constatou-se que o pedido de remoção/alteração de lotação do docente
Edison Rogério Cansi, do CFCAf para o IHAC CJA foi aprovado por unamidade. Ao
encontro disso, o Decano Daniel Piotto falou sobre os dois cursos área de produção do
cacau que estavam na iminência de abertura, destacou que com os desfalques desse três
docentes, os quais serviam diretamente o BIC, ficaria impraticável manter o BIC no
CFCAf, cogitou transferi-lo ao IHAC CJA ou até mesmo encerrá-lo. Esse déficit pode
impactar diretamente na abertura desses novos cursos os quais já foram aprovados. Diante
disso, o Decano solicitou ao prof. João C. Medeiros que levasse essa discussão ao
Colegiado do BIC. Pauta 3. Prof. Andrei Nunes falou do desfalque existente na área de
manejo florestal dentro do curso de Engrenharia Florestal desde a saída do prof. Gerson.
Esse desfalque acarretou também o problema com o CREA o qual requereu que houvesse
um engenheiro florestal a frente dos componentes de manejo florestal. Destacou que o
curso de Engenharia Florestal é o único que possui concurso válido/ em andamento e que,
por essas razões, o Colegiado do Curso solicitou à Congregação do CFCAf um
remanejamento de vaga: a utilização da vaga que foi do prof. Matheus Ramalho de Lima,
a qual a princípio seria destinada à EARH. em detrimento da vaga oriunda do CONSUNI,
prevista para agosto, a qual seria aporveitada pela Engenharia Florestal. Ao encontro
disso, o prof. Daniel Piotto e a prof. Mara alertaram sobre do risco em se deixar essa vaga
do Prof. Matheus parada, podendo perdê-la por motivos diversos – na transição do
governo em janeiro ou aproveitamento pela Reitoria. Com a palavra, a prof.ª Khétrin
falou sobre o desfalque do prof. Matheus no curso de Engenharia Agrícola e Ambiental,
o prof. ministrava o conteúdo de Climatologia e Produção animal de Precisão, dois CC´s
obrigatórios do Curso, e também o CC de Produção Animal que pertence ao BIC, mas
é obrigatório para a Engenharia Agrícola e Ambiental. A prof. Khétrin afirmou ter
conversado com o prof. Cansi sobre a possibilidade de ministrar esses CC´s, porém Cansi
afirmou não ter perfil técnico equivalente para ministrar esses CC´s, pediu também o
apoio a outros professores, mas não foi atendida. A docente ainda falou sobre o fato do
Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental não possuir um Engenheiro Agrícola e
Ambiental, requisição que ela tem feito constantemente. O prof. Jomar considerou válida
e muito relevante a solicitação da prof. Khétrin porém enfatizou que a utilização imediata
dessa vaga só poderia ser realizada no momento pela Engenharia Florestal, a engenharia
Agrícola teria que abrir/esperar um concurso. Logo, a proposta do prof. Jomar foi que se



utilizasse essa primeira vaga para a Engenharia Florestal, chamando o próximo da lista
do concurso em andamento. E que a segunda fosse para concurso para provimento de um
docente com as características do prof. Matheus Ramalho, que possa ministrar
componentes tanto na Engenharia Agrícola e Ambiental como na Engenharia de
Aquicultura e Recursos Hídricos. O prof. Daniel Piotto ressaltou que caso não se
aproveitasse essa primeira vaga de imediato pelo concurso em andamenro não se teria
docente novo no CFCAf ao menos até julho de 2023. O Decano foi favorável ao
encaminhamento proposto pelo prof. Jomar e ainda fortaleceu a ideia de que a próxima
vaga que surgisse fosse usada para atender as necessidades da Engenharia Agrícola e
Ambiental. Postas essas colocações, o Decano Daniel Piotto abriu para voto o
encaminhamento proposto pelo prof. Jomar: aproveitamento do código de vaga
imediato pelo Curso de Engenharia Florestal – vaga oriunda da remoção a pedido
do docenteMatheus Ramalho - mediante o concurso que se encontra em andamento;
utilização do segundo código de vaga – deliberado e distribuído no CONSUNI –
para o Curso de Engenharia de Aquicultura e Recursos Hídricos. Essa proposta
teve aprovação por unanimidade. Pauta 4. Edylla Maíra falou sobre o fato do último
translado CEPEC - portaria ser às 17:00 ao passo que o horário de término da última aula
no CFCAf é às 18:00. Isso, segundo a discente, tem influenciado no tempo de duração da
última aula, para saída a tempo dos discentes. O prof. Daniel Piotto cogitou a
possibilidade de iniciar mais cedo as aulas – das 13hs ás 17hs, ao invés de 14hs a 18hs
- em razão dos horários de saída dos recepcionistas ser às 17hs e não ter ninguém para
cuidar e fechar a unidade após esse horário. A docente Mara disse que a universidade
deveria fazer esse translado às 18hs, ou ao menos até às 17:40hs. Após deliberações, o
Decano propôs o encaminhamento: solicitar à Coordenação do Campus um
translado CEPEC – Portaria no horário das 18hs. Após apuração, a proposta foi
aprovada por unanimidade. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, a reunião foi
encerrada e eu, Abinadabe Araújo da Silva, Assistente Administrativo da Secretaria
Executiva da Coordenação do CJA, lavrei a presente Ata, que após leitura e
considerações, será aprovada e assinada por todos os presentes.

Itabuna, 12 de julho de 2022
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