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ATA 03 – Reunião Ordinária da Congregação
do Centro de Formação em Ciências Ambientais,
da Universidade Federal do Sul da Bahia
(UFSB), Campus Sosígenes Costa, realizada em
29 de março de 2021.

Reunião ocorrida no dia 29 de março de 2021, às oito horas e trinta minutos, na sala virtual1

CSC 1 <https://mconf.rnp.br/webconf/csc-1.>. A reunião foi realizada por videoconferência2

e os membros participaram por acesso remoto. Estavam presentes: Fabrício Berton Zanchi3

(Decano do CFCAm), presidindo a sessão; Andresa Oliva (Vice-Coordenação Curso de4

Engenharia Sanitária e Ambiental e Vice-Representação Docente); Ângelo Teixeira Lemos5

(Servidor Docente); Caio Vinícius Gabrig Turbay Rangel (Representação Docente); Catarina6

da Rocha Marcolin (Coordenação PPGCTA); Cristiana Barros Nascimento Costa (Servidora7

Docente); Florisvalda da Silva Santos (Vice-Coordenação Curso Lato Sensu Residência em8

Práticas Agroecológicas); Juliana Pereira de Quadros (Coordenação Curso de Oceanologia e9

Vice-Decana do CFCAm); Leonardo Evangelista Moraes (Servidor Docente); Mário10

Marques da Silva Júnior (Servidor Docente); Milena C. Lopes (Representação Discente);11

Orlando Jorquera Cortés (Servidor Docente); Rodrigo Antônio Ceschini Sussmann12

(Coordenação Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências); Silvio Tarou Sasaki13

(Vice-Coordenação Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências); Thaíse Alves dos14

Santos (Representação Técnico Administrativa); Thiago Mafra Batista (Coordenação Curso15

de Ciências Biológicas). A.Aprovação Ata. Item remetido para próxima reunião B.16

Informes: a. Coordenações. Pela Coordenação do PPGCTA, Catarina Marcolin informou17

que, na última reunião do Colegiado do PPGCTA, não houve indicação de nomes para a18

eleição da Coordenação do Programa. Informou haver alertado o Decanato do CFCAm e a19

Diretoria de Pós-Graduação, via memorando, sobre a não indicação de nomes pela UFSB20

para a Coordenação, e que exercerá a função até o final do mês de abril de 2021, com o21

término do prazo de cadastro na plataforma SUCUPIRA. Após isso, pedirá a dispensa da22

função de Coordenadora. Catarina Marcolin atentou que, neste ano, a Coordenação ficará a23

cargo do IFBA, com a responsabilidade sobre a plataforma SUCUPIRA. Porém, considerou24
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temeroso não haver nome de Docente da UFSB para a Coordenação do Programa. Fabrício25

Zanchi também alertou sobre os riscos de perder o código da função gratificada relativa à26

Coordenação do PPGCTA uma vez não preenchida. Além disso, perguntou sobre a relação27

com o Setor de Apoio Acadêmico. Catarina Marcolin respondeu que a relação com o Setor28

de Apoio Acadêmico não será alterada, pois as práticas administrativas permanecem as29

mesmas. Nesse sentido, alertou que algumas práticas não foram implementadas, uma vez30

que o Regimento Interno do Programa ainda não foi aprovado. Informou que, a partir de31

maio de 2021, o trabalho ficará mais amenizado. Fabrício Zanchi pediu o reforço sobre a32

necessidade de indicação de nome para Coordenação junto ao Colegiado do PPGCTA. Pela33

Coordenação do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, Andresa Oliva solicitou a34

emissão da portaria do Núcleo Docente Estruturante do curso, constituído por: Prof. Elfany35

Reis, Prof. Felipe Micali, Prof. Orlando Jorquera, Prof.ª Regina Smith e Prof. Fabrício36

Zanchi. Andresa Oliva também informou a disposição da Prof.ª Lenir Abreu para participar37

da Câmara Externa de Extensão, conforme a última reunião do Colegiado de ESA, porém,38

com a ressalva sobre a necessidade do Decanato conferir se a Servidora Docente precisa39

estar lotada no CFCAm, visto sua lotação atual no IHAC. Fabrício Zanchi comprometeu-se a40

solicitar à Secretaria Executiva a emissão da referida portaria. Pela Coordenação do Curso41

de Ciências Biológicas, Thiago Mafra solicitou orientação sobre os procedimentos para42

colação de grau na UFSB, tendo em vista a defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de43

duas estudantes. Informou que está no término do mandato da Coordenação, e que já não44

possui acesso ao SIGAA. Solicitou ao Decanato a emissão de nova portaria do Colegiado do45

Curso. Fabrício Zanchi perguntou sobre eleição da nova Coordenação, ao que Thiago Mafra46

informou que a eleição já foi concluída, assim como a constituição do Colegiado. Fabrício47

Zanchi comprometeu-se a protocolar junto à Seção de RH do CSC e ao Gabinete a48

nomeação da Coordenação do Curso. Pela Coordenação do Curso de Oceanologia, Juliana49

Quadros informou sobre o primeiro evento acadêmico do curso, ocorrido na última semana,50

cujas atividades foram bastante elogiadas. Juliana Quadros também avisou aos professores51

do CFCAm os quais ministram aulas no curso de Oceanologia que, a partir do Quadrimestre52
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2021.01, será iniciada a nova matriz, conforme PPC do curso aprovado em dezembro de53

2020. Ou seja, não haverá um período de transição, pois não serão mais ofertados54

componentes curriculares da matriz do PPC anterior. Por último, Juliana Quadros informou55

que o Prof. Gianfrancisco Schork está realizando o cadastro institucional do CC de56

Embarque junto à Marinha. Pela Coordenação do Curso de Bacharelado Interdisciplinar57

em Ciências, Rodrigo Sussmann informou que, após reunião com o Setor de Apoio58

Acadêmico, recebeu a relação de quem é responsável por cada atividade do setor. Assim,59

solicitou aos membros da Congregação que façam uma compilação de suas principais60

demandas direcionadas ao referido setor, a fim de que se possa encaminhar aos devidos61

responsáveis. Rodrigo Sussmann, devido à futura licença maternidade da Prof.ª Gabriela62

Narezi, informou que uma turma está descoberta. Nesse sentido, solicitou a disposição de um63

docente para ministrar o CC Serviços Ecossistêmicos, com previsão de começar no64

Quadrimestre 2021.01, nas quartas-feiras, período noturno. Pela Coordenação do Curso65

Lato Sensu Residência em Práticas Agroecológicas. Sem informes. b. Representante66

Técnico-Administrativo. Sem informes. c. Representante Discente. Sem informes. d.67

Representante Docente. Sem informes. e. Decanato. Pelo Decanato do CFCAm, Fabrício68

Zanchi relatou sobre a reunião com os servidores do Setor de Apoio Acadêmico, e relembrou69

as insatisfações e reclamações quanto ao setor. Assim, solicitou que as pessoas tenham mais70

paciência com os servidores, na busca de maior companheirismo, uma vez que se objetiva o71

desenvolvimento de trabalho colaborativo. Reiterou que o setor está com baixo número de72

servidores, e, por isso, recomendou evitar expectativas de resolução imediata sobre as73

demandas. (i) Sobre Edital da PROPPG N.º 003/2021, do Programa de Iniciação à Pesquisa,74

Criação e Inovação, Fabrício Zanchi informou que o cadastro de projetos de pesquisa será no75

período de 29 de março a 19 de abril de 2021. Solicitou atenção quanto aos prazos e esforço76

para submissão dos projetos com tempo hábil, pois deverá ser feita uma lista dos projetos77

aprovados nas Unidades Universitárias após cadastro e atestamento no SIGAA. (ii) Sobre o78

Edital da PROGEAC N.º 003/2021, do Processo Seletivo para Reingresso, Transferência79

Externa e Portador de Diploma de Graduação, Fabício Zanchi informou ter feito uma80
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solicitação para ajustes do Edital, a fim de que os inscritos não sofram penalidades acerca do81

uso do balizador, em comparação com o IFBA que aceita inscritos sem processo seletivo. No82

momento, aguarda a retificação do documento. (iii) Fabrício Zanchi informou sobre83

mudança no procedimento de aprovação de projeto de pesquisa na Unidade Acadêmica.84

Semelhante ao que é feito com os projetos de extensão, os projetos de pesquisa (inclusive de85

iniciação científica) serão cadastrados no SIGAA e submetidos à aprovação na Congregação,86

cuja deliberação será também cadastrada, posteriormente, no sistema pelo Decanato,87

seguindo para os próximos trâmites. A partir disso, a PROPPG terá acesso e ciência quanto88

aos projetos aprovados na Unidade Acadêmica. (iv) Fabrício Zanchi informou que o89

Conselho Universitário aprovou o contrato de gestão da FAPEX, para gestão dos recursos90

inerentes a quaisquer projetos da UFSB. (v) Informou a aprovação ad-referendum da91

Comissão de Análise de Desempenho Docente - CADD do CSC pelo Conselho92

Universitário. (vi) Comunicou a aprovação do Relatório de Gestão pelo Conselho93

Universitário (Relatório apresentado à Congregação do CFCAm na reunião de fevereiro de94

2021). (vii) Informou sobre o recebimento do equipamento Espectrofotômetro Thermofisher95

(Patrimônio 2020000762) para o Setor de Laboratórios do CSC. O equipamento será usado96

no Laboratório Institucional de Pesquisa em Biologia Molecular, também chamado de97

Laboratório COVID-19. Thiago Mafra esclareceu que o Laboratório Institucional de98

Pesquisa é gerido e de responsabilidade da PROPPG e que atualmente, o CFCAm não tem99

envolvimento administrativo com o mesmo (viii) Fabrício Zanchi informou a publicação do100

Calendário Acadêmico. (ix) Informou sobre acordo de Cooperação Técnica entre a UFSB e101

ICMBio, com o desenvolvimento de 3 projetos. (x) Informou sobre reunião com DINFRA102

sobre a instabilidade da rede elétrica do CSC. Devido às oscilações de energia no campus,103

está se planejando a subdivisão de redes, com a instalação de outro gerador de energia, sendo104

um destinado à alimentação de energia para laboratórios, assim como manutenção e105

reutilização de nobreaks, com troca de baterias. (xi) Fabrício Zanchi informou sobre Parceria106

Técnico Científica com a Secretaria de Agricultura de Porto Seguro, cuja proposta foi107

divulgada entre os docentes do CFCAm. Informou que foram coletadas potenciais108
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contribuições dos docentes, e que irá agendar reunião com a Secretaria para alinhamento de109

expectativas e contribuições. Ordem do Dia. Pauta 01. Carga Horária Docente.110

Proponente: Decanato. Relatoria: Prof.ª Juliana Quadros. Juliana Quadros iniciou a111

leitura do Relatório sobre o Estudo da Carga Horária (CH) Docente no CFCAm, nos 4112

cursos de graduação deste Centro de Formação. O estudo teve por objetivos: (i) avaliar o113

impacto das alterações decorrentes da reestruturação da UFSB, especialmente a mudança na114

Formação Geral, bem como as reformulações nos PPCs de cursos de 1º e 2º ciclos; (ii)115

auxiliar no planejamento dos colegiados de curso, no curto e médio prazo, quando terão de116

lidar com um período de migração e estabelecimento dos novos PPCs, mantendo duas117

matrizes curriculares; e (iii) permitir aos docentes atuantes no CFCAm a possibilidade de se118

programar anualmente no tocantes aos componentes curriculares (CCs) obrigatórios dos119

cursos de graduação deste Centro. Informou que o estudo computou apenas as novas120

matrizes curriculares, e que três dessas matrizes entram em vigor no Quadrimestre 2021.1,121

devendo-se considerar a transição entre um PPC e outro, variável de curso para curso, e a122

previsão dos CCs da matriz anterior ainda a serem ofertados, sendo esta uma situação123

transitória e inerente a cada curso. Assim, durante esse tempo de transição, a CH docente124

deverá ser maior do que a apresentada no relatório. Além disso, alertou que apenas os CCs125

obrigatórios foram analisados, fazendo-se necessário verificar, posteriormente, estudo126

relativo à CH depreendida nos CCs optativos. Conforme o relatório, foram avaliados 145127

CCs obrigatórios, sendo que 114 CCs possuem docentes aptos e 31 CCs demandam docentes,128

especialmente para os cursos de 2º ciclo (Engenharia Sanitária e Ambiental, Oceanologia e129

Ciências Biológicas). Desses 31 CCs, a maior parte depende da abertura de concurso público,130

e alguns poucos podem, temporariamente, ser ofertados em parceria com docentes de outros131

campi, e/ou por meio do Programa Promover IFES; e/ou por meio da contratação de132

professor substituto (processo seletivo em andamento). Em seguida, Juliana Quadros133

apresentou que a carga horária média para os docentes atuantes no CFCAm é de 172 horas134

destinadas aos componentes obrigatórios dos 4 cursos de graduação. Porém, alertou que a135

carga horária não é uniformemente distribuída, havendo docentes com CH muito elevada.136
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Além disso, informou que, nos valores descritos, ainda devem ser acrescidos 14 a 16 turmas137

do Eixo Ciências na Formação Cidadã (60h - para os docentes destacados com um asterisco)138

ou Eixo de Matemática e Computação (90h - para os docentes destacados com dois139

asteriscos). Atentou que a carga horária designada para o Curso de Licenciatura140

Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas Tecnologias (lotado no IHAC) não foi141

computada, de forma que a CH em CCs obrigatórios deve ser ainda maior para os docentes142

listados atuantes no referido curso. Dessa maneira, concluiu o relatório destacando a143

sobrecarga na CH docente do CFCAm no que diz respeito à CH dos CCs obrigatórios e a144

urgente necessidade de contratação de novos professores. Após leitura, Caio Turbay145

perguntou se os CCs obrigatórios da Formação Geral (FG) foram computados, ao que146

Juliana Quadros respondeu negativamente, atentando para a sinalização no relatório dos147

professores atuantes na Formação Geral, em cuja carga horária tais CCs devem ser148

acrescidos. Explicou que o estudo centralizou-se nos CCs obrigatórios dos cursos de149

graduação do CFCAm, a fim de sinalizar a sobrecarga na carga horária docente ainda neste150

Centro. Caio Turbay sugeriu, então, entrar em contato com o Decanato do IHAC, a fim de151

verificar a distribuição de CCs da Formação Geral, e chamar mais professores de Ciências152

para atuar na FG. Juliana Quadros reconheceu que o quadro apresentado é subestimado, pois,153

ao se considerar variáveis relativas à atuação na Formação Geral, LICN, CCs optativos, tais154

dados implicam aumento na carga horária de todos os docentes do CFCAm, os quais já155

enfrentam sobrecarga. Porém, reiterou que o estudo serviu para evidenciar a atual e156

recorrente sobrecarga na CH docente ainda nos CCs obrigatórios dos cursos de graduação do157

CFCAm, e funcionar como instrumento para análise e reajuste da CH docente, inclusive para158

fundamentar a necessidade de contratação de novos professores. Ângelo Lemos alertou que159

os CCs comuns entre os cursos de 1º e 2º ciclos provavelmente terão de 2 a 3 turmas. Juliana160

Quadros comprometeu-se a elaborar o quadro de carga horária docente conforme cada161

quadrimestre. Orlando Jorquera sugeriu incluir a carga horária referente à Formação Geral e162

à LICN, ao que Juliana Quadros reconheceu a importância desses dados, e informou que não163

recebeu retorno das Coordenações a tempo de produção do estudo. Fabrício Zanchi elogiou o164
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esforço da Prof.ª Juliana Quadros, e propôs como encaminhamento a aprovação do relatório.165

A Congregação deliberou pela aprovação do Relatório de Estudo da Carga Horária Docente166

no CFCAm. Item aprovado. Pauta 02. PVB782-2021 - Assembleias Fósseis em Cavidades167

Cársticas no Município de Cachoeiro do Itapemirim, ES, Brasil. Proponente: Prof.168

Caio Turbay. Relatoria: Decanato. Fabrício Zanchi apresentou o projeto e informou169

sobre o cadastrado no SIGAA, prosseguindo à relatoria. Destacou que o projeto pode trazer170

materiais paleontológicos para o Museu de História Natural do Espírito Santo, como para a171

Coleção Paleontológica da UFSB. Informou que não haverá custo para este Centro de172

Formação, sendo custeado pela UFES. Fabrício Zanchi propôs como encaminhamento a173

aprovação do Projeto. A Congregação deliberou pela aprovação do projeto “Assembleias174

Fósseis em Cavidades Cársticas no Município de Cachoeiro do Itapemirim, ES, Brasil”. Item175

aprovado. Caio Turbay informou que grande parte dos fósseis foram coletados na época em176

que estava no Espírito Santo, e que, atualmente, o projeto fará parte da pesquisa de mestrado177

de seu orientando na UFES. Esclareceu a necessidade de registro do projeto a fim de dar178

prosseguir com os trâmites para solicitar autorização para a coleta de fósseis junto à Agência179

Nacional de Mineração. Além disso, o pedido de extração deve contar com aval do180

Representante Legal da Instituição. Fabrício Zanchi comprometeu-se quanto à produção do181

documento relativo ao aval do Decanato do CFCAm para o pedido de coleta de fósseis.182

Pauta 03. Indicação de Representantes Titular e Suplente para Câmara Técnica de183

Extensão. Proponente: Decanato. Relatoria: Decanato. Fabrício Zanchi informou que184

a Prof.ª Lenir Abreu dispôs-se a exercer a Representação Docente na Câmara Técnica de185

Extensão. Alertou sobre a questão da lotação docente, que será abordada como último item186

da pauta. Perguntou aos docentes se alguém também se dispõe para a referida função. Thiago187

Mafra sugeriu que seja levado em consideração a carga horária docente, e consultar os188

professores com menor CH. Rodrigo Sussmann sugeriu que fosse considerado carga horária189

em atividades de gestão. Fabrício Zanchi comunicou que o Prof. Gianfrancisco Schork190

também se candidatou para a função, e que irá consultar entre a Prof.ª Lenir Abreu e o Prof.191

Gianfrancisco Schork quem assumirá como Representante Titular e quem será Suplente, para192
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posterior emissão da portaria. Registra-se uma abstenção. A Congregação deliberou pela193

aprovação da indicação dos nomes da Prof.ª Lenir Abreu e do Prof. Gianfrancisco Schork194

para Representante na Câmara Técnica de Extensão, a ser definido, posteriormente, quem195

será Titular e quem será Suplente. Item aprovado. Pauta 04. I Semana Acadêmica de196

Oceanologia. Proponente: Decanato. Relatoria: Prof.ª Juliana Quadros. Juliana197

Quadros fez o relato sobre “I Semana Acadêmica de Oceanologia”, informando a realização198

da palestra de abertura, cinco (5) mesas redondas, duas (2) oficinas e uma palestra de199

encerramento, em que foram discutidas questões relativas ao curso e de interesse discente.200

Destacou participação de professores da UFSB e da UFBA. Comunicou que foram201

registrados em torno de cem (100) inscrições no SIGEVENTOS, e que foi constatado uma202

média de audiência de cinquenta (50) participantes durante as palestras. Atentou que o203

número de participantes foi reduzido no turno vespertino, uma vez que parte dos204

participantes estavam em aula ou no trabalho, enquanto os eventos noturnos obtiveram205

procura maior. A Comissão Organizadora está atenta a isso para adaptação do cronograma e206

horário das atividades para os próximos eventos. Juliana Quadros informou que o evento foi207

transmitido e está disponível no canal do CFCAm, via plataforma YouTube, e que já conta208

com mais de trezentas (300) visualizações. Relatou problemas com a operacionalização do209

SIGEVENTOS, o que afetou o processo de inscrições. Comunicou que foram recebidas210

reclamações durante o evento, o que será registrado em relatório. Fabrício Zanchi propôs211

como encaminhamento a aprovação da relatoria. A Congregação deliberou pela aprovação212

da relatoria. Item aprovado. Pauta 05. Pedido de Redistribuição da TAE Iris Dias -213

Técnica em Química. Proponente: Decanato. Relatoria: Decanato. Fabrício Zanchi214

informou o recebimento do pedido de redistribuição da Servidora Técnico-Administrativa215

Íris Dias para o CFCAm. Prosseguiu com a leitura do parecer elaborado pelo Prof. Elfany216

Reis, em que se faz uma síntese da experiência acadêmico-profissional da referida Servidora217

TAE. No documento, apesar de considerar que a requerente tenha muito a contribuir para as218

atividades deste Centro de Formação, concluiu a relatoria apresentando parecer contrário à219

continuidade do processo de redistribuição ou à indicação de interesse, baseado na ausência220
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de estudos institucionais os quais demonstrem demandas acadêmicas e administrativas e na221

inexistência de código para a vaga pleiteada pela Servidora TAE. Após a leitura do parecer,222

Caio Turbay salientou que a responsabilidade da Congregação compreende apenas avaliar se223

esta Unidade é favorável ao pedido de redistribuição ou não, e se o perfil atende às224

demandas deste Centro de Formação. Não cabe análise burocrática acerca de questões legais225

quanto ao quantitativo e código de vagas. Isso cabe à Reitoria. Thiago Mafra interviu, para226

fins de formalização, considerando que o termo adequado para análise seria se a Unidade227

Acadêmica ou a Instituição possuem demanda por servidores. Fabrício Zanchi esclareceu228

que, após consulta à Reitoria, verificou não haver vagas disponíveis para Servidores229

Técnico-Administrativos, justificando o parecer apresentado na relatoria. Rodrigo Sussmann230

concordou que o parecer deveria se pautar na demanda da Unidade Acadêmica, e não na231

quantidade de vagas disponíveis na Instituição. Além disso, atentou para a necessidade de232

um levantamento de atribuições dos técnicos, para avaliar quais áreas estão sobrecarregadas.233

Thaíse Alves informou que a área de maior necessidade é de Biologia, porém com previsão234

da chegada de Servidora TAE atuante nessa área. Caio Turbay perguntou se as vagas para235

servidores técnico-administrativos são da Unidade Universitária ou da Universidade. Ao que236

Fabrício Zanchi respondeu afirmativamente serem do CFCAm, e que os atuais Técnicos em237

Laboratórios estariam vinculados ao Centro. Após discussão, Fabrício Zanchi propôs a238

apreciação do documento. Após votação, a Congregação deliberou pela não aprovação do239

parecer, uma vez que a análise deve se pautar nas demandas desta Unidade Acadêmica e na240

necessidade de contratação de Servidores Técnico-Administrativos, e não baseado no241

quantitativo de vagas disponíveis na Instituição. Nesse sentido, Fabrício Zanchi propôs242

remeter a pauta sob nova análise e saber as demandas do Setor de Laboratórios. Solicitou à243

Representação Técnico-Administrativa e às Coordenações de Curso verificarem as244

demandas por Servidores TAE e a necessidade de contratação. Item não aprovado e remetido245

para próxima sessão. Pauta 06. Pedido de Redistribuição do Prof. Dr. Paulo Vilela Cruz246

- Biólogo-Zoólogo. Proponente: Decanato. Relatoria: Prof. Felipe Micali. Fabrício247

Zanchi informou o recebimento do pedido de redistribuição do Servidor Docente Prof. Paulo248
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Vilela Cruz e fez a leitura do parecer elaborado pelo Prof. Felipe Micali. No documento,249

destacou-se o interesse pessoal do requerente na mudança para Porto Seguro, e o250

reconhecimento da estrutura da UFSB. Informou que, no pedido, o requerente não251

apresentou proposta de projeto de ensino, pesquisa e extensão para o CFCAm. Seguiu-se252

breve descrição do currículo e históricos de publicações. Concluiu a relatoria apresentando253

parecer contrário à continuidade do processo referente ao pedido de redistribuição do Prof.254

Paulo Vilela Cruz, assim como à manifestação de interesse no perfil apresentado, devido: à255

sobreposição parcial da área de atuação e perfil profissional à área de atuação do Prof. Felipe256

Micali, da UFSB; ao fato de que o perfil acadêmico-profissional do requerente não257

corresponde às demandas por contratação deste Centro, previamente expostas nesta258

Congregação, sendo sua área de atuação não prioritária neste momento, e ausência do código259

de vaga disponível. Rodrigo Sussmann comunicou que o Prof. Paulo Vilela Cruz também260

enviou carta com solicitando redistribuição para UFSB à Coordenação do BI em Ciências, ao261

que o Colegiado deliberou pela não continuidade do processo, uma vez que a formação e262

atuação acadêmico-profissional do requerente não corresponde às atuais demandas do263

CFCAm. Thiago Mafra solicitou que, na próxima sessão, um servidor da Pró-Reitoria de264

Gestão de Pessoas possa participar, a fim de explicar acerca dos fluxos e procedimentos de265

análise dos pedidos de redistribuição, esclarecendo as competências de cada instância de266

análise. Fabrício Zanchi comprometeu-se a consultar a PROGEPE sobre esses267

procedimentos. Fabrício Zanchi solicitou votação sobre o parecer. Ficam registradas duas268

abstenções. A Congregação deliberou pela aprovação do parecer. Item aprovado. Pauta 07.269

XIV Encontro da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica e Fórum Baiano de270

Gestão Ambiental das IES. Proponente: Decanato. Relatoria: Prof. Leonardo271

Moraes - a Convite. Leonardo Moraes informou que solicitou esse ponto de pauta para272

convidar os docentes do CFCAm para compor a Comissão Organizadora de dois eventos: (i)273

XIV Encontro da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, a ocorrer no período de 9 a274

12 de novembro, virtualmente, para o qual se solicita apoio na programação e na definição275

das atividades do evento. (ii) 5ª edição do Fórum Baiano de Gestão Ambiental das IES, a276
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ocorrer em setembro de 2021, também totalmente virtual. Florisvalda Santos comunicou que277

o NEA se dispõe a ajudar na organização, com a participação dos bolsistas e pesquisadores.278

Juliana Quadros também se dispôs a participar. Fabrício Zanchi esclareceu que não há como279

dispor de recursos financeiros, devido à falta de orçamento para o ano de 2021. Leonardo280

Moraes respondeu que o orçamento dos eventos será verificado junto à FAPESB, assim281

como serão verificados financiamentos externos, não tendo sido solicitado apoio quanto a282

recursos financeiros da UFSB. A Congregação deliberou pela aprovação do parecer. Item283

aprovado. Pauta 08 - Memorando Circular N.º 26/2020 - SEDG - Consulta CFs sobre284

planejamento mediante propostas dos IHACs. Proponente: Decanato. Relatoria:285

Prof. Caio Turbay. Fabrício Zanchi apresentou a pauta, explicando que foi solicitado pela286

Reitoria aos Centros de Formação a consulta acerca da proposta elaborada pelos IHACs287

voltada para sua manutenção. Para relatoria, Caio Turbay apresentou a Ata da Reunião288

Extraordinária da Representação Docente, ocorrida no dia 26 de março de 2021, com os289

professores do CFCAm, com objetivo de discutir sobre o documento elaborado pelos IHACs.290

Informou que, na reunião, reiterou-se a posição favorável do CFCAm para a criação do291

Centro de Formação em Educação no CSC, sendo esta ratificada pelos professores.292

Justificou-se amplo apoio docente, uma vez que a proposta de criação do CF em Educação e293

o fato dos demais Centros de Formação exercerem atividades antes atribuições do IHAC294

constituem fatores que vão de encontro a proposta do documento em questão. Dessa forma,295

finalizou com parecer que o Decanato de um futuro CF em Educação avalie o documento296

redigido pelos IHACs, e viabilize esforços na promoção dos cursos de graduação propostos297

no relatório, caso considere factível. Após discussão, a Congregação do CFCAm manteve-se298

apoiando a implantação do CF em Educação, o que implica o desligamento futuro dos299

IHACs. Fabrício Zanchi submeteu o parecer à aprovação da Congregação. Registrou-se uma300

abstenção. A Congregação deliberou pela aprovação do parecer da Representação Docente.301

Item aprovado. O que houver: (i) Juliana Quadros comunicou a responsabilidade da UFSB302

em promover o evento Dia do Paleontólogo da Bahia, cuja data foi celebrada dia 7 de março303

de 2021, porém o evento será realizado posteriormente. O evento será realizado virtualmente,304
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e fez convite de participação aos docentes. Caio Turbay dispôs-se a ajudar. (ii) Fabrício305

Zanchi apresentou o pedido de lotação no CFCAm pela Prof.ª Lenir Abreu. A Congregação306

manifestou-se favorável. Item aprovado. Juliana Quadros perguntou como está a situação307

dos outros professores que também solicitaram mudança de lotação para este Centro.308

Fabrício Zanchi informou que a tramitação do processo do Prof. Leonardo Moraes depende309

da aprovação da Ata N.º 02-2021, registro da Reunião Ordinária da Congregação do310

CFCAm, em fevereiro de 2021. Sobre o pedido da Prof.ª Catarina Marcolin, comprometeu-311

se a verificar junto às Instâncias Superiores. Nada mais havendo a tratar, Fabrício Zanchi312

encerrou a reunião, da qual eu, Renan Araújo Gomes, lavrei a presente Ata, a ser lida,313

aprovada e assinada pelos membros na próxima sessão.314

Aprovada em: 30-04-2021

Assinaturas:

Fabrício Berton Zanchi - Decano do CFCAm - Presidente da Sessão;

Caio Vinicius Gabrig Turbay Rangel - Representação Docente;

Elfany Reis do Nascimento Lopes - Coordenação Curso de Engenharia Sanitária e

Ambiental;

Felipe Micali Nuvoloni - Coordenação Curso de Ciências Biológicas;

Florisvalda da Silva Santos - Vice-Coordenação Curso Lato Sensu Residência em Práticas

Agroecológicas;

Juliana Pereira de Quadros - Coordenação Curso de Oceanologia e Vice-Decana do CFCAm;

Rodrigo Antônio Ceschini Sussmann - Coordenação Curso de Bacharelado Interdisciplinar
em Ciências;

Thaíse Alves dos Santos - Representação Técnico Administrativa.
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