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Ata 3ª Reunião Ordinária da Congregação do CFCAF/CJA 

 

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

iniciou-se a 3ª Reunião Ordinária da Congregação do Centro de Formação em Ciências 

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

foi presidida pelo decano do CF, Prof. Daniel Piotto (Decano do CFCAF). Devido à pandemia 

da COVID-19, o encontro ocorreu metapresencialmente e, dessa forma, participaram os 

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

Prof. Andrei Caíque Pires Nunes (Vice-Coordenador da Engenharia Florestal), Prof. Bruno 

Borges Deminicis, Prof. Carlos Eduardo Pereira (Vice-decano do CFCAF), Prof. Edison 

Rogério Cansi (Coordenador BI Ciências), Prof. Fabrício Lopes de Carvalho (Coordenador Pro 

Tempore da Engenharia de Aquicultura e Recursos Hídricos), Prof. Gerson dos Santos Lisboa, 

Prof. João Carlos Medeiros (Representante docente na Congregação), Prof. Jomar Gomes 

Jardim (Coordenador do PPG Biossistemas) e o Prof. Rafael Henrique de Freitas Noronha 

(Coordenador da Engenharia Agrícola e Ambiental). Em pauta: 1. Informes; 2. Aprovação da 

Ata da Reunião Ordinária anterior; 3. Aprovação ad referendum para projeto de extensão 

"Ações educativas e profiláticas para o enfrentamento da COVID-19 na região Ilhéus / 

Itabuna” – Prof.ª Jannaina Velasques da Costa Pinto; 4. Aprovação ad referendum para 

projeto de pesquisa "Demanda e preço de venda dos artesanatos da comunidade de 

Jamaraquá, no estado do Pará" – Prof.ª Lyvia Julienne Sousa Rêgo; 5. Aprovação ad 

referendum para projeto de pesquisa "Biodegradação e densidade básica da madeira das 

espécies Erythrina spp e Artocarpus heterophyllus e análise do óleo de Protium 

heptaphyllum como preservante de madeira" – Prof.ª Mara Lúcia Agostini Valle; 6. 

Aprovação ad referendum para projeto de pesquisa "Fomento à pesquisa em Biossistemas 

no sul da Bahia” – Prof. Jomar Gomes Jardim e Prof.ª Andrea Carla Dalmolin; 7. 

Discussão sobre a proposta de redução da carga horária e inclusão do CC de extensão na 

Formação Geral (Processo 23746002021 2020-76); 8. O que houver.  A reunião se iniciou 

com o Prof. Daniel Piotto cumprimentando a todos(as) os(as) presentes. Após, pediu que 

todos(as) se apresentassem, ressaltando que o prazo para enviar os pedidos de aquisição de 

bibliografias à Biblioteca estava se esgotando.  1. Informes. 1. Após autoapresentação, o Prof. 

João Medeiros informou que nas próximas semanas dará início à escolha dos(as) novo(as) 
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representantes docentes nesta congregação, na oportunidade, convidou os(as) docentes para que, 

caso tenham disponibilidade para a função, se manifestem e seja dado o prosseguimento ao 

processo eleitoral, no tocante à montagem das chapas e demais procedimentos. 2. O Prof. 

Edison Cansi se apresentou, destacando a sua recente chegada ao CFCAF (na verdade, a 

chegada do BI Ciências). Pediu que os coordenadores do 2º ciclo enviassem as suas demandas 

para que o BI possa trabalhar com base nas necessidades por estes apresentadas. 3. O Prof. 

Rafael Noronha se apresentou e informou que foi feito o preenchimento da Planilha para 

Aquisição de novas bibliografias da Eng. Agrícola e Ambiental, acrescentou que ainda faltava 

uma documentação pendente (Relatório de Adequação Bibliográfica) que será apresentado em 

06.05.2020, durante a Reunião no Núcleo Docente Estruturante – NDE. 4. O Prof. Andrei 

Caíque informou que o colegiado de Enf. Florestal enviou os documentos para a aquisição da 

bibliografia e o Relatório para a Biblioteca. 5. O Prof. Fabrício Carvalho também confirmou 

que já foi feita a solicitação pela Coordenação da Eng. de Aquicultura e Recursos Hídricos. 6. 

O Prof. Jomar Jardim informou que também já realizou a solicitação à Biblioteca, para o PPG 

Biossistemas, e comunicou sobre a Retificação do Edital do referido Programa, a qual se 

encontra publicada no portal da Universidade. 7. Não houve informes do vice-decanato do 

CFCAF. 8. O Prof. Daniel Piotto reiterou a importância da vinda do BI Ciências, e aproveitou 

para pedir que seja feito um trabalho conjunto entre o 1ºe 2º ciclo. Falou ainda da necessidade 

do CFCAF trabalhar o restante do ano de 2020 e, se possível, adiantar o planejamento para 

2021. Discorreu com preocupação a respeito das reposições de aulas, e destacou a necessidade 

de planejamento integrado para que não tenha maiores prejuízos. 7. Compartilhou que, devido 

à pandemia, os laboratórios têm sido utilizados para pesquisas de extensão relacionadas à 

COVID-19. 8. Finalizou alertando sobre os recursos restantes do primeiro semestre, pedindo 

para que quem tiver necessidade de compras, enviar os pedidos o mais breve possível. 2. 

Aprovação da Ata da Reunião Ordinária anterior. A ata foi provada por unanimidade. Antes 

de passar à análise dos projetos, o decano consultou se todos concordariam em analisar os 

projetos em bloco. Não houve objeção, à exceção do Prof. Edison Cansi, que alegou não ter 

participado de outras fases dos projetos e, por isso, se absteve. Todos(as) os(as) demais 

concordaram com a análise em blocos. Em seguida, foram aprovados por unanimidade todos 

os projetos a seguir descritos, nos pontos de pauta 3, 4, 5 e 6. 3. Aprovação ad referendum 

para projeto de extensão "Ações educativas e profiláticas para o enfrentamento da 

COVID-19 na região Ilhéus / Itabuna” – Prof.ª Jannaina Velasques da Costa Pinto.  4. 
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Aprovação ad referendum para projeto de pesquisa "Demanda e preço de venda dos 

artesanatos da comunidade de Jamaraquá, no estado do Pará" – Prof.ª Lyvia Julienne 

Sousa Rêgo. 5. Aprovação ad referendum para projeto de pesquisa "Biodegradação e 

densidade básica da madeira das espécies Erythrina spp e Artocarpus heterophyllus e 

análise do óleo de Protium heptaphyllum como preservante de madeira" – Prof.ª Mara 

Lúcia Agostini Valle. 6. Aprovação ad referendum para projeto de pesquisa "Fomento à 

pesquisa em Biossistemas no sul da Bahia” – Prof. Jomar Gomes Jardim e Prof.ª Ândrea 

Carla Dalmolin. 7. Discussão sobre a proposta de redução da carga horária e inclusão do 

CC de extensão na Formação Geral (Processo 23746002021 2020-76). O Prof. Daniel Piotto 

explicou que, após passar pelo plenário, o processo teve pedido de vistas, devendo ser retomada 

a discussão nessa semana. O decano, e também relator, entende que essa proposta da PRÓ-

REITORIA DE GESTÃO ACADEMICA – PROGEAC, impacta diretamente no CFCAF: 

primeiro por tratar da redução da carga horária obrigatória da Formação Geral e, também, 

porque insere Componente Curricular com características de projeto de extensão. O Prof. 

Daniel Piotto entendeu que deveria trazer à Congregação, pois, quando mandou o parecer, uma 

comissão de docentes do CFCAF se manifestou com algumas necessidades, principalmente 

com relação à área da Matemática. Sobre a redução da carga horária, crê que está pacificada 

discussão no sentido que não há objeção entre os membros do CFCAF, mas quanto à inserção 

de um CC de extensão, entende que o CFCAF deve ter um componente que atenda aos 

interesses do curso. Assim, ofertou a palavra aos presentes. O Prof. Edison Cansi se manifestou, 

informando que acha pouco a inclusão de um único CC. Ademais, acredita que deveria ser 

inserido durante todo o curso CCs de extensão, de pesquisas, até pela imaturidade dos discentes 

no início do curso. O Prof. Daniel Piotto pediu que houvesse um posicionamento desta 

congregação. O Prof. Carlos Pereira compactua do entendimento do Prof. Edison Cansi, que 

não deveria ser feito no início do curso, e que também é pouco apenas um CC, mas que é 

interessante a proposta. O Prof. Fabrício Carvalho diz que a Eng. de Aquicultura e Recursos 

Hídricos já possui no curso alguns CCs de extensão, mas não no início do curso, admitindo que 

a experiência é importante para esse tipo de trabalho. O Prof. Daniel Piotto perguntou se havia 

alguma contrariedade quanto à redução da carga horária: tendo todos respondido negativamente, 

assim, todos se mostraram favoráveis à mudança, no que tange à alteração da carga horária da 

FG. O Prof. Rafael Noronha afirmou que o colegiado da Eng. Agrícola e Ambiental discutirá 

isso na próxima reunião, não tendo ainda uma deliberação formal deste colegiado. O Prof. 
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Daniel Piotto quer saber se pode levar o posicionamento da congregação de que não é 

interessante inserir um curso extensionista no início do curso. O Prof. Andrei Caíque informou 

que também não foi deliberado em sede de colegiado. Assim, não houve um consenso entre os 

presentes 8. O que ocorrer. A coordenação do PPG Biossistemas pediu espaço para narrar uma 

situação que ocorreu no Programa, envolvendo um docente. O Prof. Daniel Piotto deu a palavra 

ao coordenador. O Prof. Jomar Jardim relatou sobre a saída do Prof. Bruno Deminicis da equipe, 

e manifestou que o referido docente incorreu ao que chamou de “desserviço à UFSB e ao 

Programa de Pós-graduação”, por expor no ofício de solicitação de sua saída, o qual foi 

encaminhado à Coordenadora da Área das Ciências Ambientais da CAPES. Ressaltou que 

solicitações de descredenciamento em PPGs são comuns e, normalmente, são feitas apenas na 

Coordenação. Julgou como extremamente grave a forma como se comportou, ao expor não 

apenas o próprio descontentamento enquanto docente, mas, toda a comunidade da UFSB, pois 

tais manifestações poderiam ter sido feitas de outra maneira menos nociva. Finalizou 

destacando que atitudes como esta só agravam ainda mais os problemas que a instituição já vem 

enfrentando, trazendo descrédito aos trabalhos de pesquisa da UFSB. Após a explanação do 

coordenador do PPG Biossistemas, o Prof. Daniel Piotto manifestou não ser adequado fazer um 

julgamento nesta instância, e que seria mais prudente levar à comissão de ética docente. O Prof. 

Edison Cansi acompanhou o Prof. Daniel Piotto e disse que a congregação não é foro adequado 

para tal discussão. O Prof. João Medeiros além de concordar, pediu que fosse retirado de pauta, 

uma vez que não poderá ser analisado. O Prof. Daniel Piotto concordou e perguntou se o 

procedimento adequado seria da congregação para a comissão de ética ou a partir do colegiado. 

O Prof. João Medeiros opinou que primeiro deve passar no colegiado do programa de pós-

graduação e de lá ser encaminhado ao órgão competente. O Prof. Edison Cansi compartilhou 

da mesma opinião. O Prof. Daniel Piotto explicou que, por se tratar de assunto acima da 

congregação, não entende que seja do âmbito do colegiado. O Prof. Jomar Jardim também 

concordou em não ser ponto de pauta, ressalvando que pediu para apresentar a ocorrência como 

informe. Disse ainda que o encaminhamento não deve ser feito pelo colegiado. O Prof. João 

Medeiros não vê coerência em não poder discutir o assunto e querer enviar a partir da 

congregação, uma vez que o coordenador do PPG Biossistemas admitiu que ainda não 

apresentou o caso na reunião deste colegiado. Finalizou argumentando que seja retirado de 

pauta e seja levado para uma discussão no colegiado do curso. O Prof. Fabrício Carvalho 

concorda que não seja objeto de deliberação nem desta congregação, nem do colegiado. Afirma 
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não saber se há orientação em Resolução a respeito disso, por isso, entende que qualquer dos 

órgãos informados pode fazer esse encaminhamento ao órgão competente. O Prof. Daniel Piotto 

concordou, tanto em retirar o assunto dentre os pontos de pauta, bem como com orientou o Prof. 

Fabrício Carvalho, de que qualquer órgão colegiado pode encaminhar ao órgão pertinente. O 

Prof. Fabrício Carvalho explicou que academicamente, a situação pode até ser discutida, em 

prol da melhoria do curso e das pesquisas, mas, na questão administrativa (disciplinar), somente 

os órgãos competentes poderão dar o andamento adequado. 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. 

Itabuna, 05 de maio de 2020. 
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