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ATA 15 – Reunião Ordinária da Congregação do
Centro de Formação em Ciências Ambientais, da
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB),
Campus Sosígenes Costa, realizada em 30 de
novembro de 2020.

Reunião ocorrida no dia 30 de novembro de 2020, às treze horas e quarenta e cinco minutos,1

na sala virtual CSC 3 <https://mconf.rnp.br/webconf/csc-3.>. A reunião foi realizada por2

videoconferência e os membros participaram por acesso remoto. Estavam presentes: Fabrício3

Berton Zanchi (Decano do CFCAm), presidindo a sessão; Ângelo Teixeira Lemos (Servidor4

Docente); Catarina da Rocha Marcolin (Coordenação PPGCTA); Elfany Reis do Nascimento5

Lopes (Representante Docente e Coordenação Pro Tempore do curso Engenharia Sanitária e6

Ambiental); Felipe Micali Nuvoloni (Vice-Coordenação do curso Ciências Biológicas); Igor7

Emiliano (Vice-Coordenação Curso de Oceanologia); Mario Marques (Servidor Docente);8

Milena Costa Lopes (Representante Discente); Rodrigo Antonio Ceschini Sussmann9

(Coordenação do curso BI em Ciências); Thaíse Alves (Representação Técnico-10

Administrativo); Thiago Mafra Batista (Coordenação do curso Ciências Biológicas). Ordem11

do Dia. A. Aprovação Ata. Ata N.º 14 , registro da Sessão Extraordinária de 10 de novembro12

de 2020, aprovada por unanimidade. B. Informes. a. Coordenações. Pela Coordenação do13

curso de Ciências Biológicas, Thiago Mafra reforçou a necessidade de contratação de14

professores, atentando para a falta de 3 docentes no curso. Informou que a primeira turma está15

para formar. Informou está aguardando a visita da Comissão do INEP para avaliação do curso.16

Informou sobre as adaptações no PPC, conforme Memorando da DEA sobre o PEA. Pelo BI17

em Ciências, Rodrigo declarou não haver informes. Pelo PPGCTA, Catarina Marcolin18

informou sobre a conclusão do preenchimento da Plataforma SUCUPIRA, cujo prazo se19

encerra hoje, dia 30 de novembro. Ressaltou a importância desse empreendimento para20

avaliação do Programa junto à CAPES. Agradeceu a participação dos colaboradores. Informou21

sobre chamada para Comissão a fim de avaliar a carga horária dos docentes e reestruturação22

das linhas de pesquisa do Programa, cumprindo normas do Regimento Interno. A comissão23

será formada pelos docentes: Catarina Marcolin, Allison Gonçalves Silva (IFBA), Elfany Reis,24
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Vanner Boere Souza. Sobre a carga horária docente, Fabrício ressaltou que pode ser pensada25

uma redistribuição de componentes do CFCAm, com a redução da Formação Geral. b.26

Representante Técnico-Administrativo. Não houve informes. c. Representante Discente.27

Não houve informes. d. Representante Docente. Pela Representação Docente, Elfany Reis28

informou sobre os componentes curriculares do Eixo de Ciências e Formação Cidadã, e a29

tentativa de acrescentar mais um componente no Eixo. No entanto, devido à falta de30

professores, o GT não concordou de um terceiro CC. Informou sobre cobrança docente acerca31

do mapeamento da distribuição de carga horária nos cursos e componentes do CFCAm, a fim32

de se pensar a redistribuição para os próximos quadrimestres. e. Decanato. Pelo Decanato,33

Fabrício Berton consultou os presentes se a pauta referente ao extinção do IHAC e à criação34

do CFE deve ser abordada novamente, tendo em vista a elaboração do documento dos IHACs35

que reforça a permanência dessa Unidade Acadêmica, o Diagnóstico da Situação dos IHACs e36

Proposições Futuras. Elfany Reis manifestou-se, enquanto docente, em favor da decisão37

tomada na Sessão Extraordinária. Fabrício Berton reforçou a consulta sobre nova abordagem38

da pauta, inclusive se essa questão deve ser pauta de próxima reunião. Ao que a Congregação39

votou: 2 votos em favor. 1 abstenção. Thiago Mafra sugeriu uma nova discussão no âmbito40

dos Colegiados, para posterior abordagem na Congregação. Proposição acatada pelo Decanato.41

Fabrício Berton informou que os PPCs de Ciências Biológicas e Engenharia Sanitária e42

Ambiental foram aprovados pela Câmara de Graduação e encaminhados para aprovação no43

Consuni. Faltam os PPCs da Oceanologia e BI em Ciências. Solicitou às Coordenações para44

instituírem as orientações sobre os PEAs, conforme memorando enviado pela DEA. Informou45

que as Bolsas de Monitoria foram implantadas e ressaltou a necessidade de apresentação de46

relatórios por parte dos bolsistas. Informou que o Lecomar fez mudança de Torre, deixando47

uma sala vaga para utilização do CFCAm. Informou que o Laboratório da COVID foi48

relicitado para adequação da proposta. Informou que irá realizar uma Sessão Extraordinária,49

para tratar de Processo Seletivo para Professor Substituto. Solicitou aos Coordenadores50

apresentarem as vagas necessárias para alocação docentes nos Cursos. Consultou aos membros51

sobre a nova data para Sessão Ordinária referente ao mês de dezembro de 2020, em função do52



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CAMPUS SOSÍGENES COSTA
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS

Página 3 de 6
Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB
Campus Sosígenes Costa
BR 367, Km 10 - Rod. Porto Seguro-Eunápolis, Porto Seguro, BA - 45.810-000

recesso de fim de ano. A Congregação deliberou por realizar a Reunião Ordinária em 18 de53

dezembro de 2020, às 14 horas. Fabrício Berton solicitou adiantar o ponto 9 para ponto 2.54

Todos manifestaram acordo. Nesse sentido, Thiago Mafra solicitou que os pontos relativos a55

deliberações feitas sob ad referendum sejam abordados em único ponto de pauta, dispensando56

necessidade de parecer sobre eventos e projetos que já foram realizados e concluídos,57

pressupondo, igualmente, análise e aprovação tomada pela Coordenação referente e Decanato,58

que resultou na decisão ad referendum. Fabrício Zanchi ressaltou a necessidade de abordar tais59

pontos na reunião subsequente à decisão, a fim de que os membros possam se posicionar sobre,60

podendo, inclusivo, acarretar mudança e retificações. Assim, propôs que, futuramente, ao se61

receber uma demanda que implique decisão ad referendum, irá repassar ao Colegiado62

específico para análise, a fim de balizar a deliberação do Decanato. C. Pauta 01. Curso de63

Extensão: Curso de Aperfeiçoamento em Cálculo. Proponentes: Ângelo Teixeira Lemos.64

Relatoria: Elfany Reis do Nascimento Lopes. Elfany Reis fez a leitura do parecer.65

Considerou que a proposta é relevante academicamente, podendo contribuir para aprendizado66

e formação discente na área de Matemática. Emitiu parecer favorável, e reforçou a necessidade67

de nota de divulgação. Sugeriu que o evento seja cadastrado no SIGAA e a certificação pela68

plataforma SIGEventos. A Congregação aprovou o parecer. Item aprovado. Pauta 02.69

Mapeamento de alocação docente em atividades de gestão acadêmica/ administrativa.70

Proponentes: Decanato. Relatoria: Elfany Reis do Nascimento Lopes. Elfany Lopes71

reforçou que a proposta é dar subsidio ao Decanato sobre a alocação docente. Informou que a72

pesquisa foi feita em consulta a documentos disponibilizados via site do CFCAm, em Portarias,73

e também mediante produção de planilha com dados informados pelos docentes. Ressaltou que74

algumas portarias não apresentam prazo de exercício, o que dificulta computar as atividades75

que os docentes estejam envolvidos, caso a atividade designada pela portaria tenha sido76

concluída ou não. Recomendou que as portarias futuras apresentem a carga horária de77

participação dos docentes nas atividades a que serão designados. Caso o prazo seja encerrado,78

caberia aos portariados solicitar a prorrogação do prazo, ou emissão de portaria reconstituindo79

os responsáveis. Thiago Mafra ressaltou que estabelecimento de prazos reforça a conclusão do80
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trabalho proposto. Encaminhamento: em futuras portarias, apresentar prazo de conclusão das81

atividades propostas. Congregação aprovou o encaminhamento. Item aprovado. Pauta 03.82

Planejamento 2020.03. Proponentes: Decanato. Relatoria: Colegiados. Rodrigo relatou83

sobre componentes da Formação Geral. Thiago Mafra comunicou erros na planilha, em que84

alguns componentes teriam turmas duplicadas (por exemplo, o CC de Ecologia de85

Ecossistemas e Biodiversidade apresenta 4 turmas na planilha, divididas por 2 Cursos86

Solicitantes - BIC e Ciências Biológicas - porém, não se trata de 4 turmas, mas 2 turmas, uma87

vespertina e uma noturna, atendendo a estudantes dos referidos cursos), e informou que não88

solicitou abertura de novas turmas, porém, solicitou mais vagas para estudantes do curso de89

Ciências Biológicas. Mário Marques perguntou se o pedido de vagas foi feito no SIGAA, ao90

que Thiago Mafra respondeu positivamente. Mário Marques explicou, então, que a solicitação91

de vagas via SIGAA implica uma abertura de turma, por pedido, de cada professor. Porém,92

não sabe dizer se o sistema unifica os pedidos de vagas relativos a uma mesma turma, de dado93

componente. A Congregação discutiu sobre a necessidade de diálogo entre os cursos. Thiago94

Mafra conferiu no sistema e constatou que as turmas estão unificadas, e não duplicadas.95

Rodrigo informou que a reunião do NDE do BIC será feita quarta-feira. A Congregação96

aprovou a oferta dos componentes. Item aprovado. Pauta 04. Consulta de Redistribuição da97

Profª. Maria Otávia. Pauta 05. Consulta de Redistribuição do Prof. Eduardo Leal.98

Pauta 06. Consulta de vaga da Profª. Ana Cecilia Giacometti Mai. Proponentes:99

Decanato. Relatoria: Catarina da Rocha Marcolin. Catarina Marcolin apresentou único100

parecer acerca dos 3 pedidos devido a mesma natureza. Sobre a solicitação da Prof,ª Maria101

Otávia, relatou os documentos apresentados. Não se estendeu na análise, uma vez que o102

pedido já havia sido analisado no Colegiado de BIC e cuja decisão avaliou que o currículo da103

solicitante não atendia às demandas prioritárias do curso. Sobre o pedido do Prof. Eduardo104

Leal, informou que a motivação para redistribuição deve-se a questões familiares. Sobre o105

pedido da Prof.ª Ana Cecília Giacometti Mai, informou que ela ficou em segundo lugar no106

Concurso para Oceanologia. No Parecer, Catarina Marcolin atentou que os docentes107

solicitantes atuam em áreas já contempladas por professores na UFSB. Destacou que é108
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necessário focar no preenchimento de vagas ainda descobertas e prioritárias para os cursos.109

Ressaltou que os professores cujos pedidos foram analisados não apresentam perfil correlato110

para áreas prioritárias. A Congregação aprovou o parecer. Item aprovado. Pauta111

07. Indicação pro tempore de Coordenador Elfany Reis para o curso da ESA.112

Proponentes: Decanato. Relatoria: Decanato. Fabrício Zanchi informou sobre as exigências113

da Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica para indicação de Coordenação do Curso de Engenharia114

Sanitária e Ambiental. Dessa forma, após consulta, informou a indicação do Prof. Elfany Reis,115

quem considera merecedor, em função de sua dedicação no projeto do curso. A Congregação116

aprovou o parecer. Item aprovado. Fabrício explicou que o Prof. Elfany Reis, ao exercer a117

Coordenação do Curso ESA, deixa o exercício de Representação Docente. Pauta 08.118

Consulta de nova composição para a Representação Docente. Proponentes: Decanato.119

Relatoria: Decanato. Fabrício Zanchi, informou que, com a saída do Prof. Elfany da120

Representação Docente, esse exercício recai sobre o Vice, Prof. Caio Turbay. Porém,121

cumprindo as normas do Regimento Interno, será necessária nova eleição. Por isso, por122

enquanto, Fabrício Zanchi se comprometeu a consultar o Prof. Caio se ele se dispõe a exercer123

a Representação Docente, ou se indica novo Representante. Elfany Reis atentou para124

elaboração de Edital para eleição de novo Representante. Encaminhamento: consultar Prof.125

Caio se ele se dispõe a exercer a Representação Docente. Caso, negativo, proceder à eleição.126

Item aprovado. Pauta 09. Avaliação do Relatório de Extensão: Desenvolvimento e127

construção de um ventilador mecânico robusto de custo reduzido para uso emergencial128

na pandemia COVID-19 segundo normativas e diretrizes brasileiras.129

Proponentes: Orlando Jorquera Cortés. Relatoria: Rodrigo Antonio Ceschini Sussmann.130

Rodrigo Sussmann apresentou o parecer. Informou que a atividade foi desenvolvida de 11 de131

abril a 13 de novembro de 2020. Informou que o Prof. Orlando Jorquera é único docente132

envolvido. Destacou a importância e aplicação do projeto. Informou que o projeto é133

autofinanciado, tendo sido aprovado ad referendum no IHAC-CSC. Encaminhou parecer134

favorável e recomendou aprovação da proposta pela Congregação do CFCAm. Fabrício135

informou que a proposta foi a apresentada ao CFCAm, tendo sido apenas solicitada a136
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autorização do IHAC, para uso do Laboratório de Matemática. Congregação aprovou o137

parecer. Item aprovado. Pauta 10. Pluralismo Jurídico: Sitios Naturales Sagrados en el138

Derecho Internacional (ad referendum). Proponentes: Decanato. Relatoria:139

Thiago Mafra Batista. Thiago Mafra fez a leitura do parecer. Encaminhou parecer favorável140

e recomendou aprovação da proposta pela Congregação do CFCAm. Congregação aprovou o141

parecer. Item aprovado. Pauta 12. Sitios Naturales Sagrados en el Derecho Internacional:142

una mirada antropológica a la respuesta jurídica (ad referendum). Proponentes:143

Decanato. Relatoria: Rodrigo Antonio Ceschini Sussmann. Rodrigo fez a leitura do parecer.144

Encaminhou parecer favorável e recomendou aprovação da proposta pela Congregação do145

CFCAm. Congregação aprovou o parecer. Item aprovado. Fabrício Zanchi reforçou a146

necessidade de que as Coordenações enviem lista sobre as necessidades de contratação147

docente para áreas do CFCAm que estão descobertas. Nada mais havendo a tratar, Fabrício148

Zanchi encerrou a reunião, da qual eu, Renan Araújo Gomes, lavrei a presente Ata, a ser lida,149

aprovada e assinada pelos membros em próxima sessão.150

Aprovada em: 29 de janeiro de 2021.

Assinaturas:
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