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ATA 17 – Reunião Ordinária da Congregação do
Centro de Formação em Ciências Ambientais, da
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB),
Campus Sosígenes Costa, realizada em 17 de dezembro
de 2020.

Reunião ocorrida no dia 17 de dezembro de 2020, às nove horas, na sala virtual CSC 1. A reunião foi1

realizada por videoconferência e os membros participaram por acesso remoto. Estavam presentes:2

Fabrício Berton Zanchi (Decano do CFCAm), presidindo a sessão; Andresa Oliva (Servidora Docente);3

Angelo Teixeira Lemos (Servidor Docente); Caio Turbay (Representante Docente); Cristiana Barros4

Nascimento Costa (Servidora Docente); Elfany Reis do Nascimento Lopes (Coordenador Pró-tempore5

do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental); Fabiana Cézar Félix Hackradt (Servidora Docente);6

Felipe Micali Nuvoloni (Vice-Coordenador do curso de Ciências Biológicas); Gabriela7

Berbat (Servidora Técnico-Administrativa - Setor de Secretaria Executiva); Juliana Pereira de Quadros8

(Vice-Decana e Coordenadora do curso de Oceanologia); Milena Costa Lopes (Representante9

Discente); Paula Pereira Lopes (Servidora Técnico-Administrativa - Setor de Multimídia); Silvio Tarou10

Sasaki (Vice-Coordenador do BI em Ciências); Wallace Rezende Fernandes (Servidor Técnico-11

Administrativo - Setor de Multimídia). 1. Informes. Fabrício informou que a professora Catarina12

Marcolin, Coordenadora do PPGCTA, justificou a ausência nesta sessão em função de trabalhos de13

campo anteriormente agendados. Disse que Thiago Mafra, Coordenador do curso Ciências Biológicas,14

também informou que não poderá comparecer à reunião e será substituído por Felipe Micali. Justificou15

a ausência de Thaíse Alves, representante dos servidores Técnico-Administrativos, que está de férias.16

Registra-se ausência do Prof. Rodrigo Sussman, por estar acompanhando a filha ao médico. Informou17

que não houve tempo por parte do Decanato para leitura da ata da reunião anterior, por isso o18

documento não será submetido a aprovação nesta sessão, o item será remetido para a próxima reunião19

ordinária. Felipe Micali informou que o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Ciências Biológicas foi20

aprovado no Conselho Universitário (CONSUNI) e que a Diretoria de Percursos Acadêmicos (DPA)21

está implementando o cadastro dos Componentes Curriculares no Sistema Integrado de Gestão de22

Atividades Acadêmicas (SIGAA). Juliana Quadros informou que o PPC do curso de Oceanologia foi23

aprovado na mesma sessão do CONSUNI. Disse que o cadastro do curso no e-MEC está sendo alterado,24

com auxílio da Procuradoria da Universidade, para o reconhecimento do curso. Elfany Reis noticiou a25

aprovação do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental pelo CONSUNI, disse que a resolução de26

criação do curso já foi emitida (Resolução 38/2020 do CONSUNI) e a página do curso já está27
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disponível no site da UFSB, assim como as redes sociais já estão ativas. Juliana Quadros citou o caso28

de uma estudante, Ana Clara, que teria solicitado a Recuperação de Crédito Condicional (RCC) no29

primeiro dia do prazo, mas não teria recebido retorno da Secretaria de Apoio Acadêmico (SECAD). A30

Coordenadora informou que entrou em contato com a SECAD e recebeu a resposta de que os31

servidores do setor iriam verificar o caso. Lamentou que a estudante possa ser prejudicada em virtude32

de uma falha operacional. O Decano informou que entrou em contato com o servidor Marcel Novais,33

chefe da SECAD, e assim que tiver um retorno a respeito do caso, informará à Coordenadora. Caio34

Turbay se apresentou como representante docente nesta Congregação e informou que Andresa Oliva35

aceitou exercer a suplência do cargo. Comentou que o plano deles é iniciar um trabalho de36

reconhecimento do perfil do corpo docente do CFCAm. Para isto, deverão fazer um questionário online37

e disponibilizá-lo no retorno às aulas, ao final do mês de janeiro. Fabrício Berton informou sobre a38

solicitação da Coordenação do curso Ciências Biológicas para a publicação da portaria de39

recomposição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso, com data retroativa a 22 de setembro40

de 2020. Comunicou o recebimento de um memorando da Comissão Própria de Avaliação convocando41

o Decanato para uma reunião que discutirá os instrumentos de avaliação do quadrimestre 2020.1,42

realizado por intermediação tecnológica. Falou sobre a cerimônia de Colação de Grau, ocorrida na43

noite de 16 de dezembro de 2020, na qual os primeiros estudantes de cursos de segundo ciclo do CSC44

receberam os títulos de bacharéis. Pediu, por solicitação de Thiago Mafra, que os professores observem45

o edital de seleção pública do ICT 08/2020 e aqueles que tiverem interesse em participar do projeto,46

entrem em contato com o professor Thiago. Comunicou sobre a consulta acerca da minuta de47

elaboração do Plano Institucional de Pós-Graduação - as sugestões sobre o documento deverão ser48

enviadas até o fim do mês de janeiro de 2021. Fabrício disse que encaminhará a minuta aos49

Coordenadores para que o tema possa ser apresentado aos Colegiados, mas recomendou que os que50

quem tiver sugestões, se possível, as encaminhe diretamente para o Prof. Nadson Ressyé, da Diretoria51

de Pós-Graduação. Comunicou o fim da tramitação junto à Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão52

(FAPEX) dos processos de bolsas com a Suzano. Sobre a adequação do espaço que armazena a coleção53

da zoologia, disse que está em diálogo com a Coordenação do Campus e há uma sala disponível que54

atende melhor às necessidades, portanto, a coleção deverá mudar de ambiente. Oportunamente, neste55

mesmo pavilhão, ao lado da copa, será construída uma sala para os servidores técnico-administrativos56

do setor de Laboratório do CSC. Sobre o laboratório COVID, informou que a primeira licitação foi57

cancelada por uma incongruência no trâmite, mas que novo certame foi aberto e o recurso já está58
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empenhado para a construção. Comunicou que o Regimento Interno do CFCAm foi finalizado, mas em59

consulta à Reitoria, foi orientado a aguardar a publicação do regimento da UFSB para que o item seja60

submetido à Congregação. Elfany questionou se isso implica nos Regimentos Internos dos Colegiados,61

ao que Fabrício respondeu que irá consultar o setor jurídico da Universidade. Apresentou brevemente o62

memorando CFCAm 97/2020, que detalha as ações do Decanato no ano de 2020, e se dispôs a enviar o63

documento àqueles que manifestarem interesse. B. Ordem do Dia. 1. Discussão sobre o espaço da64

Torre (Proponente: Decanato/ Relatoria: Decanato). Fabrício esclareceu que a distribuição dos65

espaços nos laboratórios será discutida em outra ocasião, possivelmente na reunião ordinária de janeiro66

de 2021. Informou que esta pauta trata da torre que era ocupada pelo Laboratório de Ecologia e67

Conservação Marinha (LECoMar), no Pavilhão de Feiras, e que este ponto foi tratado na última68

reunião da Comissão Gestora do CSC. Apresentou a planta baixa do espaço e disse que planeja destinar69

a área para que seja um ambiente multidisciplinar, onde poderão ser armazenados equipamentos e70

instrumentos que possam ser mantidos nas condições apresentadas. Disse que idealiza que o local71

possa ser utilizado por múltiplos projetos que tenham relação entre si. Alertou para a necessidade de72

rever o regimento dos laboratórios para que este espaço possa ser incluído. Esclareceu que o ambiente73

não é adequado para manejo de substâncias contaminantes ou de equipamentos como microscópio e74

reforçou que é necessário definir nesta ocasião a distribuição das mesas e armários para que o projeto75

possa ser enviado à Diretoria de Infraestrutura (DINFRA) pela Coordenação do Campus. Fabiana Félix76

concordou com Fabrício, o espaço não seria adequado para manejo de amostras. Os professores77

concordaram com a recomendação do Decanato sobre o layout do ambiente. A destinação dos espaços78

será discutida futuramente. Item aprovado por unanimidade. 2. Solicitação do Relatório de Gestão -79

Ano Base 2020 (Proponente: Decanato/ Relatoria: Decanato). O Decano falou sobre a demanda80

anual de construção de um Relatório de Gestão do Centro de Formação. Disse que enviará uma81

consulta às Coordenações, já que nem todas as informações estão listadas no SIGAA. Pediu que a82

resposta seja enviada ao Decanato até o dia 15/01/2021. Item aprovado. 3. Semana Acadêmica de83

Oceanologia (Proponente: Colegiado Oceanologia/ Relatoria: Prof. Elfany Reis). Elfany Reis84

apresentou o parecer no qual destaca que o projeto não apresenta o meio utilizado para a inscrição e85

certificação, e pondera que não haverá custos, pois o evento ocorrerá de forma remota. O parecerista86

recomendou a aprovação do projeto e parabenizou a organização do evento. Juliana agradeceu a Elfany87

e esclareceu que as inscrições e a certificação serão feitas por meio do SIGEventos. Item aprovado por88

unanimidade. 4. Nova composição da Representação Docente (Proponente: Decanato/ Relatoria:89
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Decanato). Fabrício informou que Andresa Oliva aceitou exercer a suplência da representação docente90

no CFCAm. A Congregação assentiu. Item aprovado por unanimidade. 5. Pesquisas Avançados em91

Pluralismo Jurídico - ad referendum (Proponente: Decanato/ Relatoria: Decanato). Fabrício92

esclareceu que se trata de um projeto do Prof. Roberto Rabbani e por envolver professores lotados no93

CFCAm, é necessária a aprovação deste Centro. Informou que o Decanato deu ad referendum, já que94

não seria necessário empenho de recursos pela Unidade Acadêmica. A Congregação assentiu. Item95

aprovado. 6. Distribuição Perfil do Concurso para o CFCAm (Proponente: Decanato/ Relatoria:96

Decanato). O Decano informou que foi feita uma reunião extraordinária para tratar do tema e naquela97

sessão foi preparado um levantamento sobre a quantidade de CCs obrigatórios a serem ofertados pelo98

CF - já levando em consideração a entrada do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental (ESA).99

Declarou que há duas vagas dispostas para o CFCAm: uma de servidor docente efetivo Dedicação100

Exclusiva (DE) e uma de professor substituto, que está sendo ocupada pelo professor Juliano Santana,101

cujo contrato se encerrará em breve. Disse que na reunião anterior, foi deliberado que a vaga de DE102

deverá ser utilizada para atender à maior necessidade do Centro, que atualmente é a demanda do curso103

de Engenharia. Apresentou a planilha elaborada pela Vice-Decana por solicitação feita na reunião104

extraordinária. O documento enumera todos os CCs obrigatórios de todos os cursos do CFCAm. Felipe105

Micali solicitou que os CCs descobertos da biologia fossem também incluídos nesta planilha (ausentes106

na planilha inicial apresentada), cuja inclusão foi aprovada pelos demais membros. Cristiana Costa107

questionou se há algum posicionamento da Reitoria sobre novas vagas para concurso. Fabrício108

esclareceu que há uma negociação, por intermédio da ANDIFES, para que universidades antigas cedam109

vagas às novas instituições. Sobre a demanda do curso de Ciências Biológicas, o Decano lembrou que110

na ocasião do edital de mudança de lotação docente a Prof.ª Márcia Roner solicitou filiação ao CFCAm,111

mas esta Congregação negou por unanimidade e então a professora foi removida, a pedido, para o CPF.112

Esclareceu que não será possível haver contratação para atender a demanda apresentada pelo curso de113

Ciências Biológicas, entretanto, a questão da oferta dos Componentes foi resolvida a partir de uma114

negociação com a professora Márcia Roner, que se comprometeu a ofertar Histologia Comparada, com115

anuência do Decano do CF a que ela está filiada e da disposição do professor Rodrigo Sussmann a116

ministrar Biologia do Desenvolvimento. Felipe Micali questionou sobre a possível sobrecarga do Prof.117

Rodrigo, que atualmente está como Coordenador do BIC e já é responsável por outros CCs118

obrigatórios da Biologia, além da dificuldade em contar com a Profa. Marcia Ronner após o período de119

aulas remotas. Fabrício respondeu que os Componentes Curriculares atribuídos a Rodrigo foram120
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colocados de acordo com a disponibilidade de oferta do professor. O Decano relatou que há a121

possibilidade de que seja disponibilizada mais uma vaga de docente substituto, por seis meses, em122

função da gestação de Gabriela Narezi. Elfany ponderou que o perfil de DE seja estabelecido com mais123

cautela, se houver tempo. Fabrício respondeu que é possível, mas que o perfil para a vaga de substituto124

precisa ser deliberado ainda nesta sessão, pois o edital deverá ser publicado em breve, junto com125

contratações de outras Unidades. O Decano reforçou a necessidade de deliberar sobre a contratação do126

DE o quanto antes para que seja formalizado, por meio de memorando eletrônico, a fim de evitar que a127

vaga seja remanejada para outra Unidade Acadêmica. Fabrício declarou que a partir da análise da128

planilha elaborada por Juliana, considera que seria interessante a contratação de um profissional com o129

perfil voltado à área da física, como um físico ou um engenheiro sanitarista. Elfany reforçou que130

considera importante que a contratação do profissional que atenda ao curso de ESA seja para a vaga de131

DE e as vagas de substitutos sejam para profissionais das áreas de química, física ou matemática.132

Juliana Quadros propôs estabelecer uma Comissão para formação do perfil de DE. Caio Turbay133

sopesou que um perfil mais especializado devesse ser indicado para a vaga de efetivo. Silvio Sasaki134

ponderou que se pese sobre a contratação de docente efetivo a questão de que o perfil indicado não seja135

para atender a disciplinas muito específicas, do fim dos cursos, para evitar que o profissional fique136

ocioso. Para a vaga de dedicação exclusiva, Elfany sugeriu Engenheiro Sanitária e Ambiental ou137

Engenheiro Ambiental com ênfase em tratamento de águas e efluentes; área de atuação: tratamentos e138

sistemas de águas e efluentes líquidos e gasosos. Os professores debateram sobre os perfis adequados139

para as contratações e decidiram deliberar nesta sessão apenas sobre a vaga de professor substituto.140

Encaminhamento para a vaga de professor substituto: Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental,141

Engenharia Ambiental, Engenharia Sanitária e Engenharia Civil. Mestrado na área de física ou áreas142

afins. Item aprovado. Elfany solicitou apoio do Decanato para a composição do Colegiado e do NDE143

da Engenharia Sanitária e Ambiental. Fabrício respondeu que fará o convite em janeiro. Juliana144

questionou sobre a composição de uma comissão para definir o perfil do profissional de DE. Fabrício145

pediu que Elfany traga um estudo sobre o perfil recomendado para esta contratação. Nada mais146

havendo a tratar, Fabrício Zanchi encerrou a reunião, da qual eu, Gabriela Berbat, lavrei a presente Ata,147

a ser lida, aprovada e assinada pelos membros em próxima sessão.148

Aprovada em: 29 de janeiro de 2021.
Assinaturas:
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