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ATA 16 – Reunião Extraordinária da
Congregação do Centro de Formação em Ciências
Ambientais, da Universidade Federal do Sul da
Bahia (UFSB), Campus Sosígenes Costa, realizada
em 15 de dezembro de 2020.

Reunião ocorrida no dia 15 de dezembro de 2020, às quatorze horas, na sala virtual CSC 21

<https://mconf.rnp.br/webconf/csc-2.>. A reunião foi realizada por videoconferência e os2

membros participaram por acesso remoto. Estavam presentes: Fabrício Berton Zanchi (Decano3

do CFCAm), presidindo a sessão; Andresa Oliva (Servidora Docente); Caio Turbay4

(Representante Docente); Catarina da Rocha Marcolin (Coordenação PPGCTA); Elfany Reis5

do Nascimento Lopes (Coordenação Pró-Tempore do curso Engenharia Sanitária e Ambiental);6

Igor Emiliano Pinheiro (Vice-Coordenação Curso de Oceanologia); Joaquim Ornellas7

(Representante Estudantil); Juliana Quadros (Vice-Decana do CFCAm e Coordenação Curso8

de Oceanologia); Rodrigo Antonio Ceschini Sussmann (Coordenação do curso BI em9

Ciências); Thaíse Alves (Representação Técnico-Administrativa); Thiago Mafra Batista10

(Coordenação do curso Ciências Biológicas). A. Ordem do Dia. Contratação de professores11

substituto para o Decanato e uso da Vaga de DE para concurso. Fabrício Zanchi informou12

sobre os tipos de vagas disponíveis: uma para servidor docente de Dedicação Exclusiva (DE),13

uma de professor substituto de decanato e uma vaga de professor substituto, de 6 meses,14

referente à licença maternidade da Prof.ª Gabriela Narezi. Fabrício retomou Ata 05, de 2018,15

que tratou da vacância da vaga ocupada pelo Prof. Rafael, dando a possibilidade de chamar a16

segunda colocada no concurso ou o aproveitamento de um dos classificados para o CJA em17

outras vagas. Em outra ocasião, foi proposto que a vaga fosse direcionada para a área de18

Embriologia e a Congregação deliberou que o ingresso poderia ser por redistribuição ou19

concurso. Narrou que posteriormente, em 2019, a Reitoria solicitou a vaga do Prof. Rafael20

para que fosse utilizada em contratação para atender ao curso de Medicina. Na reunião foi21

discutida a necessidade de 10 professores para os cursos a serem propostos na época. O22

Decano lembrou que em 2020 o CFCAm passou a abrigar o curso de BI em Ciências, e,23

portanto, houve a solicitação de distribuição de carga horária docente nesta Unidade24
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Acadêmica. Houve também abertura de novos cursos, porém, com entrada direta, não25

seguindo modelo de ciclos. Sobre a oferta dos CCs para Biologia, Fabrício apresentou um e-26

mail que foi enviado aos Professores João e Márcia Roner sobre necessidade de oferta para27

2020 dos CCs: Imunologia, Histologia Comparada e Biologia do Desenvolvimento,28

solicitando-lhes apoio para ministrar tais Componentes. Comunicou que a Prof.ª Márcia Roner29

dispôs-se a auxiliar na oferta dos 3 CCs, não havendo sobrecarga, e sugeriu que fossem30

ofertados remotamente ou divididos com outros docentes. O Decano disse ainda que o Prof.31

João ressaltou que não haja sobrecarga para a Prof.ª Márcia Roner, cujo planejamento foi até32

2020.3, e que ele declarou que faria esforço para ajudar na demanda. Relatou que o Prof.33

Rodrigo (CFCS) também verificou a possibilidade de ajudar na oferta de tais componentes,34

enviou a Fabrício a lista de CCs que seriam ministrados por acesso remoto e também solicitou35

auxílio na oferta dos componentes daquele Centro de Formação. Fabrício apresentou a36

estrutura curricular do curso de Biomedicina, a fim de evidenciar CCs em comum com37

CFCAm, como Imunologia e Histologia. A respeito da oferta para Engenharia Sanitária e38

Ambiental (ESA), Fabrício apresentou um quadro de ofertas de 23 CCs que estão descobertos39

e informou que alguns Componentes podem ser ministrados por professores do Centro.40

Quanto à oferta para Oceanologia, o Decano apresentou um quadro de ofertas de CCs do curso41

que estão descobertos. Fabrício solicitou que a vaga de DE seja disponibilizada para o curso42

ESA, e os substitutos sejam para CCs de áreas básicas a serem decididas na Congregação.43

Acrescentou que no futuro, havendo mais vagas, a Congregação deliberará sobre demandas44

necessárias para melhor atender os cursos. Rodrigo Sussmann informou que não é especialista45

na área de alguns componentes aos quais foi alocado (como Imunologia). Falou sobre46

demandas do BIC, que conta com professores que não são do curso, mas estão colaborando.47

Sobre o CC ao qual foi alocado, Fabrício reiterou que se o professor colocou o nome no48

quadro de ofertas, significa que ele pode ministrar, mesmo não sendo especialista. Ressaltou49

que o professor não pode ministrar uma optativa, caso haja alguma obrigatória vaga em que50

seja especialista na área. Elfany Reis ressaltou crítica ao Decanato por não “correr atrás” de51

vagas e/ou soluções para o CFCAm junto à Reitoria. Reiterou sentir falta de um relatório sobre52
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carga horária e alocação docente, a fim de se pensar a redistribuição de carga horária entre os53

professores. Também manifestou desacordo com o argumento de que os professores não54

ministram ou desenvolvem atividades para as quais não foram contratados, uma vez que55

muitos docentes estão desenvolvendo atividades e ministrando componentes além da sua área56

de especialização (seja acadêmico ou administrativo). Informou que alunos dos outros campi57

estão se movendo para CSC em função do curso de ESA e adiantou a necessidade de se pensar58

no processo de aprovação do curso junto ao MEC. Fabrício Zanchi manifestou entender que há59

críticas sobre as atitudes do Decanato, considerando todas construtivas. Reiterou estar60

movendo esforços para o avanço do CFCAm enquanto Unidade Acadêmica. Respondeu que61

não tem as planilhas, porque elas foram recentemente enviadas pelos cursos. Juliana Quadros62

relatou que em breve análise do material existem professores que estão sobrecarregados de CH63

há risco de sobrecarga de trabalho para algumas áreas. Sobre o PPC, explicou que na época64

que estava em instâncias de análise, a própria Instituição sofreu alterações estruturais, que65

implicaram mudanças no documento. Pelo Decanato, Juliana reafirmou que a distribuição de66

vagas, conforme exposto por Fabrício, é uma maneira de atender melhor a todos os cursos.67

Caio Turbay comunicou estar exercendo a Representação Docente e acrescentou que Andresa68

Oliva aceitou o convite para atuar como suplente. Comunicou também abster-se da votação,69

por não ter tido tempo para discutir o tema com a categoria. Fabrício fez releitura do parecer: a70

vaga de DE seja para atender à demanda da ESA e as vagas para professores substitutos para71

suprir áreas básicas. O Decano disse que no futuro, havendo mais vagas, a Congregação fará72

estudos e serão revistas as demandas necessárias para atender a todos os cursos, prezando pelo73

melhor do Centro de Formação. Votação do Parecer: 6 a favor; 1 contra e 2 abstenções. Sobre74

a vaga de Substituto, o Decano explicou que o contrato pode ser de 6 meses e pode-se75

contratar uma pessoa que tenha sido classificada para o CPF. Destacou que é preciso buscar a76

melhor oferta a fim de atender à maior parte dos cursos. Juliana Quadros também sustentou77

defender um perfil de candidato, tanto DE quanto substituto, que atenda à maior parte dos78

cursos. Fabrício, após analisar a carga horária do Prof. Francisco Assis, sugeriu que a vaga79

seja para Física. Juliana pediu que as Coordenações façam um quadro com a alocação docente80
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e a carga horária para que possam discutir a destinação das vagas na próxima reunião. Rodrigo81

informou que não poderá comparecer à reunião na quinta-feira, devido à consulta médica da82

filha. Acordou-se que o material fosse encaminhado para o Decanato, para deliberação na83

reunião ordinária, na próxima quinta-feira. Nada mais havendo a tratar, Fabrício Zanchi84

encerrou a reunião, da qual eu, Renan Araújo Gomes, lavrei a presente Ata, a ser lida,85

aprovada e assinada pelos membros em próxima sessão.86

Aprovada em: 29 de janeiro de 2021.
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