MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CAMPUS SOSÍGENES COSTA
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
ATA 01 – Reunião Ordinária da Congregação do
Centro de Formação em Ciências Ambientais, da
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Campus
Sosígenes Costa, realizada em 20 de fevereiro de 2020.
1

Reunião ocorrida no dia 20 de fevereiro de 2020, às nove horas, no Campus Sosígenes Costa.

2

Estavam presentes Carlos Werner Hackradt (Decano do CFCAm), presidindo a reunião; Ângelo

3

Teixeira Lemos (Servidor Docente); Catarina da Rocha Marcolin (Coordenadora do Programa de

4

Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais - PPGCTA - acesso remoto); Fabrício

5

Berton Zanchi (Vice-Decano do CFCAM); Felipe Micali Nuvoloni (Vice-Coordenador do Curso de

6

Ciências Biológicas); Gabriela Narezi (Servidora Docente); Igor Emiliano Gomes Pinheiro (Vice-

7

Coordenador Curso de Oceanologia); Juliana Pereira de Quadros (Coordenadora do Curso de

8

Oceanologia); Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes (Servidor Docente); Olivia Maria Pereira

9

Duarte (Servidora Docente); Rodrigo Antonio Ceschini Sussmann (Representante Docente); Silvio

10

Sasaki (Servidor Docente); Thiago Mafra Batista (Coordenador do Curso de Ciências Biológicas -

11

acesso remoto). Informes. Informe do Decanato. Carlos Hackradt iniciou os informes sobre a

12

tramitação do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências para o Centro de Formação em

13

Ciências Ambientais. Informou que, em reunião com Reitoria, planeja-se a transição até o mês de

14

março de 2020. Assim que a mudança for realizada no sistema, as Congregações serão

15

reestruturadas, e a Coordenação do BI Ciências fará parte da Congregação do CFCAM, não mais do

16

IHAC-CSC. Reiterou que ainda permanece a dúvida sobre a situação da Formação Geral. Carlos

17

Hackradt abordou a lotação docente no contexto da reestruturação, reiterando que não haverá

18

lotação dupla. Informou que será feita consulta aos docentes para verificar a qual unidade

19

acadêmica pretendem estar vinculados. Carlos Hackradt informou anúncio do governo sobre

20

liberação de vagas para concurso nas Universidades. No entanto, das 120 vagas solicitadas pela

21

UFSB, o MEC teria autorizado apenas 12 para docentes. Solicitou às Coordenações verificarem as

22

vagas necessárias para componentes sem docente, tendo em vista, a inclusão do BI em Ciências e a

23

criação dos novos cursos. Fabrício Zanchi informou sobre reunião com Veracel, acerca de projeto

24

para análise da biodiversidade na região. Informou que esse projeto englobaria pesquisas

25

desenvolvidas pela empresa e pela universidade. Reiterou que o apoio da Veracel será estrutural,

26

ainda sem informações sobre liberação de recursos financeiros. Informou que haverá novo encontro
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27

em abril de 2020, quando será definido a participação da empresa Suzano. Anunciou, também, que

28

irá participar de Fórum sobre meio ambiente, em Teixeira de Freitas. Carlos Hackradt informou

29

sobre reunião com Vice-Reitoria e Propa, relatando que a Gestão recebeu denúncias associadas a

30

problemas de frequência docente em sala de aula. Esclareceu que não se refere ao CSC, alertando

31

que as Coordenações fiquem atentas às frequências dos docentes, e que, diante de quaisquer

32

problemas, reportarem ao Decanato. Reiterou a necessidade de implantar um sistema de feedback e

33

controle de frequência. Informe dos Colegiados. Catarina Marcolin, pelo PPGCTA, atentou para o

34

problema de falta de apoio técnico-administrativo à Pós-Graduação. Informou problemas de

35

comunicação e de assessoria técnica no sistema. Relatou a intenção de trazer um docente de outra

36

instituição, utilizando recurso das inscrições passadas. Mas, o Setor de Orçamento informou que

37

não havia recurso. A Coordenação do PPGCTA foi obrigada a repensar a lotação docente da

38

disciplina, mas solicitou esclarecimentos sobre esse recurso. Carlos informou que o Decanato

39

entrará em contato com Setor de Orçamento para esclarecimentos. Thiago Mafra, pelo Curso de

40

Ciências Biológicas, informou que pedido de ajuda de custo será feita ao Decanato para viagens de

41

trabalho de campo. Informou que recebeu doações de fóssil e a necessidade de buscar esse material

42

no Ceará. Informou relatório de entrada pelo Sisu, tendo na primeira chamada 8 matriculados. A

43

segunda chamada está em andamento, e recebeu 1 matricula ate o momento. Solicitou que seja

44

levado para discussão no Consuni a possibilidade de emissão de edital interno para ocupação de

45

vaga no curso. Igor Emiliano, pelo Curso de Oceanologia, informou que no Sisu, na primeira

46

chamada, obteve 15 candidatos e 5 fizeram matrícula. Relatou sobre candidata que não conseguiu

47

chegar a tempo para matricula, devido a viagem 32 horas, e acabou desistindo. Pediu flexibilização

48

dos dias e horário da matrícula. Solicitou a possibilidade de estudantes buscarem a CEPAF em

49

outras instituições, uma vez que o prazo de chamada é curto. Carlos explicou que se deve buscar a

50

Prosis para verificar essa sugestão. Igor informou sobre o evento Viver o Mar, que está em

51

organização, com previsão de ocorrer em outubro. Informou sobre proposta de estágio e convênio.

52

Informou sobre estudante bolsista da UFSB quem foi contemplado com estágio, mas a Progeac teria

53

impedido o recebimento de duas bolsas. Igor informou que esclareceu que o contrato previa não

54

receber outra bolsa de instituição publica. A demanda foi para PROPPG. A situação se resolveu e o

55

aluno já está no estágio. Informou sobre convênio com Cintef. Aprovação de ATAs. Item remetido
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56

para próxima sessão. Ordem do Dia. 1. Ad referendum de projetos de extensão. Carlos Hackradt

57

apresentou os projetos. Item aprovado. 2. Lotação Docente e Estudo de CH. Carlos Hackradt

58

solicitou às Coordenações de Curso estudo dos componentes e carga horária para que os cursos

59

estejam alinhados, sob um plano geral. Reunião marcada para 16 de março de 2020. Item aprovado.

60

3. Entrada do BIC no CFCAm - Planejamento Acadêmico. Carlos considerou trazer para

61

próxima reunião o planejamento de todos os cursos. Sugeriu rever o planejamento acadêmico com a

62

inclusão do BI em Ciências. Item remetido para próxima sessão. 4. Validação da comissão e

63

inclusão de novas propostas de PPGs. Discutiu-se sobre proposta de pós-graduação em

64

Geociências, de maneira que possa englobar professores do BI em Ciências e da Oceanologia, e a

65

possibilidade de incluir curso de doutorado. Discutiu-se sobre curso de Biodiversidade, que

66

englobaria curso de mestrado. Rodrigo informou que foi procurado pelo Prof. Leonardo Moraes

67

para criação de Grupo de Trabalho para verificar a viabilidade técnica para curso de especialização.

68

Gabriela Narezi atentou que é um trabalho intenso, que há demanda social, mas a carga horária e o

69

trabalho em curso de especialização não contam para progressão docente. Carlos Hackradt

70

esclareceu que curso de especialização não recebe recurso. Rodrigo Sussman sugeriu articular um

71

grupo para pensar os cursos de Lato Sensu. E será publicada portaria com membros do GT para

72

Stricto Sensu. 5. Abertura de novos cursos. Carlos Hackradt informou que a Reitoria alertou não

73

haver FG para todas as Coordenações. Fabrício Zanchi informou sobre o questionamento do curso

74

de Engenharia, explicando que não poderia funcionar em ciclos. Informou que, em conversa

75

anterior com docentes, que professores abrem mão do FG da Coordenação, desde que o curso seja

76

aberto e possa funcionar, entre eles Orlando Jorquera (da Engenharia Civil), Andresa Oliva (da

77

Engenharia Sanitária e Ambiental), Leonardo Moraes e Fabrício Zanchi (Engenharia Ambiental). A

78

Congregação deliberou para insistir junto à Reitoria para abertura dos cursos de Engenharia, assim

79

como abertura de vagas nos editais de progressão discente. 6. que ocorrer. Marcos Bernardes

80

apresentou projeto que inclui a Marinha, a Prefeitura, as Operadoras de Balsa sobre estudado de

81

viabilidade técnica para drenagem do Rio Buraheim. Trata-se do processo de drenagem numa

82

região do rio Buraheim, para operações de resgate. Apresentou proposta de estudo de viabilidade de

83

drenagem no rio Buraheim. Informou que o projeto foi aprovado no Conselho de Meio Ambiente, e

84

pelo Ministério Público Federal. Recebeu a demanda de termo de cooperação em até 30 dias. Para
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85

firmar o convênio, é necessário aprovação e vinculação de projeto em uma Unidade Acadêmica.

86

Congregação deliberou pelo vínculo do Projeto ao Centro de Formação em Ciências Ambientais.

87

Item aprovado. Juliana Quadros solicitou esclarecimentos sobre o PPC do Curso de Oceanologia,

88

cujo documento foi encaminhado em setembro de 2019 ao Decanato. Informou que, em 11 de

89

dezembro, recebeu resposta da Pró-Reitoria com demandas do PPC, mas sobre um arquivo que não

90

era o que havia sido enviado ao Decanato. Essa situação causou descontentamento junto ao

91

Colegiado, pois o primeiro memorando não havia sido lido, com o PPC correto. Carlos assegurou

92

que essa situação será verificada junto à Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica. Thiago Mafra pede

93

inclusão ponto de pauta. Solicitou definição de reuniões mensais. Carlos propôs as ultimas

94

segundas-feiras do mês. A Congregação deliberou pelo cronograma de reuniões nas últimas

95

segundas-feiras do mês. A próxima sessão ordinária será 30 de março de 2020. Item aprovado.

96

Nada mais havendo a tratar, Carlos Werner Hackradt encerrou a reunião, da qual eu, Renan Araújo

97

Gomes, lavrei a presente Ata, a ser lida, aprovada e assinada pelos membros em próxima sessão.

98

Aprovada em: 15-04-2020
Assinaturas:
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