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ATA 07 – 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
junho de 2021.

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

CSC 1. A reunião foi realizada por videoconferência e os membros participaram2

exclusivamente por acesso remoto. Estavam presentes os seguintes participantes: Dos3

membros da Congregação do Centro de Formação em Ciências Ambientais: Fabrício Berton4

Zanchi (Decano do CFCAm), presidindo a sessão; Andresa Oliva (Vice-representação5

Docente); Elfany Reis do Nascimento Lopes (Coordenação do curso de Engenharia Sanitária6

e Ambiental - ESA); Felipe Micali Nuvoloni (Coordenação do curso de Ciências Biológicas);7

Florisvalda da Silva Santos (Vice-Coordenação do curso lato sensu Residência em Práticas8

Agroecológicas); Jailson Santos de Novais (Coordenação do Programa de Pós-Graduação em9

Ciências e Tecnologias Ambientais - PPGCTA); Juliana Pereira de Quadros (Vice-Decanato e10

Coordenação do curso de Oceanologia) e Rodrigo Antônio Ceschini Sussmann (Coordenação11

do BI em Ciências). Dos participantes convidados: Ângelo Teixeira Lemos (Servidor Docente);12

Cristiana Barros Nascimento Costa (Servidora Docente); Igor Emiliano Gomes Pinheiro13

(Vice-Coordenação do curso de Oceanologia); Jorge Antônio Silva Costa (Servidor Docente);14

Mário Marques da Silva Junior (Servidor Docente) e Thiago Mafra Batista (Vice-Coordenação15

do curso de Ciências Biológicas). A. Aprovação de atas. Foram colocadas em apreciação as16

atas: (i) CFCAm 04/2021 - reunião ordinária ocorrida 30/04/2021 e (ii) CFCAm 05/2021 -17

reunião extraordinária ocorrida em 07/05/2021. A ata 04/2021 foi aprovada, sem ressalvas, por18

unanimidade. A respeito da ata CFCAm 05/2021, Thiago Mafra apresentou questionamentos19

sobre a deliberação ocorrida na sessão. Thiago relatou que em março de 2020, ao início da20

pandemia da Covid-19, iniciou movimentação para tentar viabilizar um laboratório molecular,21

que permitisse realizar diagnósticos na Universidade. Relatou que contou com ajuda do22

Decano do CFCAm, Fabrício Zanchi, e na ocasião discutiu-se nesta Congregação o uso de23

espaços, mas não foi possível reformar nenhum dos laboratórios já existentes para adequar à24

https://ufsb.edu.br/cfcam/pt-br/pos-graduacao/ppgcta
https://ufsb.edu.br/cfcam/pt-br/pos-graduacao/ppgcta
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nova necessidade. Entretanto, Thiago explicou que após negociações entre a PROPPG (Pró-25

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) e o MEC (Ministério da Educação), a UFSB recebeu26

recursos para construir três laboratórios de Biologia Molecular, sendo um em cada campus.27

Relatou que a construção da unidade de Porto Seguro custou cerca de quatrocentos mil reais,28

além do material e dos equipamentos que serão adquiridos. Thiago Mafra também salientou a29

importância da construção destes laboratórios para a Universidade, de modo a fortalecê-la30

como instituição de pesquisa, e destacou que isto possibilitou à UFSB ingressar na Rede31

Baiana de Pesquisas Moleculares, na qual ele atua como representante desta Universidade.32

Enfatizou que o Laboratório de Biologia Molecular não é de responsabilidade do CFCAm, e33

sim da PROPPG. Mencionou que estão sendo construídas parcerias entre as instituições de34

ensino e pesquisa da Bahia e com empresas da região e reforçou que os Laboratórios de35

Biologia Molecular são fundamentais para estes acordos. Argumentou que a pauta discutida na36

sessão em questão: Rearranjo e Distribuição dos Laboratórios para adequação às áreas e aos37

cursos. (Proponente: Decanato. Relatoria: Decanato), na reunião extraordinária de38

07/05/2021 pressupunha transformar o Laboratório de Biologia Molecular em mais um39

laboratório interdisciplinar do CFCAm e questionou a respeito de o Decanato ter sido o40

proponente e também o relator da pauta. Diante do exposto, Thiago Mafra pediu que a ata em41

apreciação seja reprovada e que qualquer menção ao laboratório de Biologia Molecular como42

“LAB COVID” seja rejeitada. Fabrício Zanchi justificou que haverá mais uma reunião para43

discutir a pauta dos laboratórios, na qual a situação exposta por Thiago Mafra poderá ser44

retomada. O Decano argumentou que as discussões a respeito deste laboratório foram iniciadas45

ainda em 2020, nesta Congregação, e que a distribuição dos atuais espaços foi feita em46

articulação com a Coordenadora de Laboratórios da UFSB, Andrea Dalmolin. Thiago Mafra47

reconheceu a importância de Fabrício Zanchi na construção do laboratório de Biologia48

Molecular, mas reforçou que este laboratório não é de responsabilidade do CFCAm e destacou49

a necessidade de não descaracterizar o laboratório transformando-o em mais um laboratório50

interdisciplinar desta Unidade Acadêmica. Em virtude do exposto, Thiago Mafra justificou a51

observação sob o argumento de evitar que venha a incorrer na imputação de crime de52
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prevaricação. O Decano propôs a suspensão da apreciação da ata CFCAm 05/2021, com53

retomada do debate em próxima reunião, cuja pauta será exclusivamente a alocação dos54

espaços de laboratórios. Acrescentou que na ocasião apresentará as atas das sessões anteriores,55

nas quais tenha havido deliberação a respeito do tema e os e-mails trocados com a56

Coordenadora de Laboratórios da UFSB para que os membros possam constatar que este57

debate vem sendo construído desde 2020 e aprovado por todos e todas em Congregação e que58

as atas não são geradas pelo Decanato e sim por todos os membros presentes da congregação.59

Florisvalda Santos concordou com a proposta de Fabrício Zanchi de suspender a apreciação da60

ata e destacou que embora anteriormente tenha feito a ponderação sobre não retomar pontos61

que já tenham sido deliberados, a distribuição dos laboratórios tem sido um tema de bastante62

divergência no âmbito desta Congregação. Recomendou que toda a comunidade de servidores63

docentes e técnico-administrativos do CFCAm seja convidada a participar deste debate. Jorge64

Costa pediu que na reunião em que esta pauta volte a ser discutida, seja esclarecido se o65

Laboratório de Biologia Molecular está vinculado ao CFCAm ou à Pró-Reitoria. A66

Congregação assentiu com a proposta do Decano e a apreciação da ata CFCAm 05/2021 será67

feita em reunião extraordinária em cuja pauta o rearranjo e a distribuição dos laboratórios68

serão retomados. B. Informes. Jailson Novais informou que a comissão de seleção do69

PPGCTA está em trâmites finais e o edital deverá ser apreciado pelo Colegiado em70

09/07/2021. Juliana Quadros informou sobre os estudantes do curso de Oceanologia que estão71

estagiando no Instituto Baleia Jubarte. Igor Emiliano falou sobre o grupo de trabalho de72

mergulho científico, que objetiva divulgar o ensino das ciências do mar. Andresa Oliva73

informou que a minuta da resolução de estágio probatório foi discutida pela categoria docente74

com a representação. Acrescentou que a representação docente solicitou que o Decanato75

esclareça a respeito da vigência do mandato de Decano e Vice-Decana nesta Congregação, já76

que a ata da reunião CFCAm 06/2020 menciona que a atual gestão se comprometeu com a77

Congregação que permaneceria no cargo até a vigência do antigo mandato, iniciado em 2017,78

com término previsto para agosto de 2021. Entretanto, Andresa observou que o relatório do79

Conselho Universitário (CONSUNI) apresentou o fim do mandato do atual Decano como80
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sendo em maio de 2024. Fabrício Zanchi confirmou a informação apresentada por Andresa e81

acrescentou que a pauta sobre a composição da comissão para escolha de Decana/Decano e82

Vice-Decana/Vice-Decano será apreciada em próxima reunião. O Decano anunciou a entrada83

em exercício da servidora técnico-administrativa Cinara Ferreira Abraão e as contratações das84

professoras substitutas Maria Claudia Costa de Oliveira Botan e Emanuele Baifus Manke.85

Informou a nomeação da professora Tatiana Dadalto como servidora efetiva. Fabrício Zanchi86

informou a designação de Jaílson Novais à Coordenação do PPGCTA. Informou que o87

Decanato foi convidado para uma reunião com o Secretário de Agricultura de Porto Seguro na88

semana anterior para apresentação do perfil deste Centro de Formação, mas não pôde89

comparecer. Solicitou que os professores componham um material com as atividades90

desenvolvidas para que o Decanato possa apresentar à prefeitura, na intenção de firmar91

parcerias com o município. O Decano informou que o estudo de viabilidade do curso de92

Agronomia será enviado à Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica (PROGEAC). Felipe Nuvoloni93

questionou se o PPC (Projeto Pedagógico de Curso) precisa ser aprovado em Congregação. O94

Decano respondeu que a proposta, apresentada nesta Congregação em dezembro de 2019, está95

contemplada pela resolução n.º 27/2019, publicada em dezembro do mesmo ano, que entre96

outras normativas, estabelece que a Comissão elabore pesquisa de demanda regional e estudo97

de viabilidade institucional. Reforçou que esta etapa já foi atendida e acrescentou que o98

próximo passo é enviar esta documentação à PROGEAC. Em atendimento ao fluxo previsto99

na resolução n.º 27/2019, Juliana Quadros questionou a respeito da necessidade de aprovar o100

PPC na Congregação antes de enviá-lo à Pró-Reitoria. Rodrigo Sussmann concordou com101

Juliana e acrescentou que na reunião do dia 30/04/2021 (ata CFCAm n.º 04/2021) deliberou-se102

por submeter o PPC a uma relatoria independente da Comissão de elaboração do PPC, e em103

seguida submeter a apreciação do documento aos Colegiados membros desta Congregação.104

Florisvalda Santos elucidou que o que foi apreciado e aprovado na reunião de dezembro de105

2019 foi o estudo de viabilidade técnica, de acordo com a resolução n.º 27/2019. Acrescentou106

que a resolução normatiza que tendo sido aprovado em Congregação, o estudo de viabilidade107

técnica seria enviado à PROGEAC. Informou que a próxima etapa seria aguardar que a Pró-108
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Reitoria autorizasse que o Projeto Pedagógico do Curso fosse encaminhado, para então haver a109

apreciação do PPC pela Congregação. Fabrício Zanchi concordou com Florisvalda e destacou110

que o que será encaminhado à PROGEAC é o estudo de viabilidade técnica, aprovado em111

2019. O Decano acrescentou que o documento seria apreciado pela PROGEAC e pela Câmara112

Técnica de Graduação e retornaria ao CFCAm para a etapa seguinte, de elaboração e113

apreciação do PPC. Elfany Reis sugeriu que a análise do PPC apresentada no âmbito dos114

Colegiados seja trazida à Congregação para contribuir com a relatoria. Em análise à resolução115

n.º 27/2019, Thiago Mafra interpretou que o fluxo apresentado não contemplaria o retorno da116

análise do PPC pela Congregação após a análise pela PROGEAC e pela Câmara de Graduação.117

Juliana Quadros e Fabrício Zanchi esclareceram que a análise disposta na resolução é feita em118

duas etapas: (i) análise da viabilidade do curso; (ii) elaboração e apreciação do PPC. Fabrício119

Zanchi consultou a Congregação a respeito do envio do estudo de viabilidade institucional e120

regional do curso à PROGEAC, por processo SIPAC. A Congregação assentiu. Rodrigo121

Sussmann pediu a inclusão de um item à pauta: Barema das atividades complementares. O122

Decano assentiu. C. Ordem do Dia. 1. Implementação de fluxo para pedidos de123

redistribuição (Proponente: Decanato/ Relatoria: Prof. Caio Turbay). Fabrício Zanchi124

falou sobre o grande volume de pedidos de redistribuição que têm sido recebidos pelo125

Decanato e pelos Colegiados. Lamentou a falta de um dispositivo que regulamente este fluxo.126

Leu a minuta de resolução. Felipe Nuvoloni constatou que o documento que foi lido difere do127

que foi apreciado pelos Colegiados. Sugeriu que este item seja retirado da pauta para que a128

nova versão possa ser apreciada no âmbito dos Colegiados de curso. O Decano esclareceu que129

os ajustes feitos foram no sentido de adaptar o texto para que o dispositivo apresente um fluxo130

lógico. Thiago Mafra e Rodrigo Sussmann concordaram com Felipe. Andresa Oliva propôs ler131

o parecer enviado por Caio Turbay para que a proposta do relator possa ser analisada. Fabrício132

Zanchi leu o parecer. Juliana Quadros apresentou a deliberação do Colegiado da Oceanologia.133

Disse que houve um questionamento se não seria o caso de haver uma deliberação134

institucional, não apenas desta Unidade Acadêmica. Fabrício Zanchi explicou que não há um135

fluxo estabelecido pela PROGEPE (Pró-Reitoria de Gestão para Pessoas), disse que enviou a136
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minuta de resolução para a Pró-Reitoria e a resposta foi favorável à iniciativa - a Pró-Reitoria137

apenas recomendou a inclusão de um artigo que preveja a hipótese de haver concurso válido138

para a vaga em questão ou não. Elfany Reis disse que o Colegiado da ESA concordou com o139

parecer de Caio Turbay e recomendou que a resolução seja clara sobre a diferenciação de140

procedimento para os casos em que haja código de vaga disponível ou não. Felipe Nuvoloni141

disse que o Colegiado de Ciências Biológicas considerou que a análise dos pedidos devam ser142

levadas aos Colegiados apenas quando houver código de vagas. Fabrício Zanchi esclareceu143

que a intenção é formalizar todos os pedidos, para que haja um fluxo uniforme a ser seguido144

pelas Coordenações no recebimento de intenções de redistribuição e acrescentou que a minuta145

da resolução foi redigida para que não haja retrabalho. Elfany Reis ponderou que a resolução146

precisa ser refinada, justificou que a Unidade tem um código de vaga disponível atualmente,147

portanto os pedidos deveriam estar sendo avaliados. Felipe Nuvoloni recomendou que mesmo148

quando não houver código de vaga disponível, os pedidos sejam apresentados na Congregação.149

Elfany Reis sugeriu votar o parecer do relator com as sugestões de inclusão apresentadas pelos150

Coordenadores e o encaminhamento de refinar a análise dos pedidos frente a algum critério.151

Felipe Nuvoloni sugeriu encaminhar esse documento para melhor ajuste na escrita.152

Encaminhamento: aprovação do parecer do relator e das considerações dos Colegiados. Sete153

votos favoráveis. Item aprovado por unanimidade. Elfany Reis se voluntariou a elaborar o154

novo documento com base na deliberação. 2. Apreciação dos Projetos de Extensão (ad155

referendum): Zoologia em Rede; Educação em saúde ambiental: um enfoque na156

esquistossomose; Porto Seguro Composta; UFSB no AR; A Ciência como caminho para157

resgatar os saberes tradicionais indígenas sobre as Artes de Pesca; “Praia do povo de um158

lugar”: à iconografia da orla em Porto Seguro; Coleção Didático-Científica de Areias da159

UFSB e Formação de Recursos Humanos em Ciências do Mar (Proponente: Decanato/160

Relatoria: Decanato). O Decano submeteu os ad referendum a aprovação. Oito votos161

favoráveis. Item aprovado por unanimidade. 3. Demandas de Recursos Humanos para os162

Laboratórios (PDU) (Proponente: Representação TAEs/ Relatoria: Thaíse Alves). Item163

retirado da pauta, remetido para próxima reunião. 4. Panorama da Extensão no CFCAm164
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(Proponente: Decanato/ Relatoria: Prof. Silvio Sasaki). Item retirado da pauta, remetido165

para próxima reunião. 5. Proposta de Criação do Núcleo em Economia do Mar166

UFSB/SEBRAE (Proponente: Decanato/ Relatoria: Juliana Quadros). Juliana Quadros167

informou que a direção da WWI - Brasil (Worldwatch Institute-Brasil) entrou em contato com168

a Reitora, professora Joana Angélica Guimarães da Luz, com o intuito de formalizar alguma169

ação junto à UFSB na linha da economia do mar. Disse que o presidente do Instituto, Eduardo170

Athayde, encaminhou um material a este Decanato, que concluiu que existe potencial para171

alguma contribuição com o CFCAm. Explicou que a instituição tem fomentado a temática de172

economia do mar e destacou o potencial de desenvolvimento da região da Costa do173

Descobrimento neste aspecto. Informou que houve uma reunião entre a UFSB e a WWI-Brasil174

e na ocasião foi proposta a criação de um Núcleo de Economia do Mar em parceria com a175

UFSB e o SEBRAE - Porto Seguro. Destacou que percebeu potencial em desenvolver o tema176

na Universidade de modo a favorecer a interdisciplinaridade e recomendou a aprovação da177

proposta. Encaminhamento: aprovação da criação do Núcleo de Economia do Mar, conforme178

proposto. Seis votos favoráveis. Item aprovado por unanimidade. 6. Mudança de Lotação do179

Prof. Elivaldo Lozer Fracalossi Ribeiro do CFCAm para o IHAC/CSC. (Proponente:180

Prof. Elivaldo Lozer/ Relatoria: Decanato). Fabrício apresentou a justificativa de Elivaldo181

Fracalossi. O professor argumentou que a solicitação se deve ao fato de sua atuação estar mais182

concentrada na Formação Geral e na Licenciatura Interdisciplinar em Matemática e183

Computação e suas Tecnologias. Encaminhamento: seis votos favoráveis à mudança de184

lotação de Elivaldo Lozer para o IHAC/CSC. Item aprovado por unanimidade. 7. Redação e185

Entrega do PDU. (Proponente: Decanato; Relatoria: Decanato). Fabrício Zanchi propôs186

recompor a comissão, substituindo Catarina Marcolin por Jailson Novais e Gabriela Narezi por187

Florisvalda Santos, em função da recente troca na Coordenação do PPGCTA e da licença à188

gestante concedida a Gabriela Narezi. A Congregação assentiu. Thiago Mafra se dispôs a189

permanecer na comissão. Felipe Nuvoloni, Cristiana Costa e Igor Emiliano também se190

voluntariaram a compor a comissão. O Decano apresentou o documento, com a organização191

administrativa do CFCAm, infraestrutura, perfil da Unidade Acadêmica. Informou que buscou192
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as informações a respeito das vagas ofertadas pelo Centro de Formação para inserção no193

documento, mas que teve muita dificuldade em obter junto à PROGEAC. Disse que será194

necessário relatar os projetos de pesquisa e grupos de pesquisa. Jorge Costa questionou se195

haverá um momento para a comunidade do CFCAm apreciar e se manifestar com196

contribuições no documento elaborado pela Comissão. O Decano respondeu que isso deverá197

ser apreciado em reunião extraordinária prevista para o dia 16/07/2021. O Decano irá subir o198

documento no drive para que todos da Unidade Acadêmica possam contribuir. Juliana199

Quadros sugeriu que seja agendada uma reunião dos membros da Comissão o quanto antes.200

Após esta reunião, o documento será compartilhado para contribuições da comunidade201

acadêmica do CF. Encaminhamento: apresentar o PDU para a Comunidade Acadêmica em202

reunião extraordinária no dia 16/07/2021, às 14h30. Item aprovado por unanimidade. O que203

houver. Barema das atividades complementares (Proponente: Rodrigo Sussmann). Item204

remetido para a próxima reunião. Rodrigo Sussmann se dispôs a elaborar o parecer sobre o205

assunto, o Decano assentiu. Nada mais havendo a tratar, Fabrício Zanchi encerrou a reunião,206

da qual eu, Gabriela Berbat, lavrei a presente Ata, a ser lida, aprovada e assinada pelos207

membros em próxima sessão.208

Aprovada em reunião ordinária em 30/08/2021.

Assinaturas:

Juliana Pereira de Quadros - Vice-Decana do CFCAm - Presidente da sessão de aprovação;

Caio Vinicius Gabrig Turbay Rangel - Representante Docente;

Elfany Reis do Nascimento Lopes - Coordenador do curso de Engenharia Sanitária e
Ambiental - ESA;

Florisvalda da Silva Santos - Vice-Coordenadora Curso Lato Sensu Residência em Práticas
Agroecológicas;

Igor Emiliano Gomes Pinheiro - Vice-Coordenador do curso de Oceanologia;

Jaílson Santos de Novais - Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências e
Tecnologias Ambientais - PPGCTA;

Silvio Tarou Sasaki - Vice-Coordenação do BI em Ciências - BIC.
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Emitido em 29/06/2021

ATA Nº 839/2021 - CFCAM (11.01.06.01) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 02/09/2021 19:21 ) 
FLORISVALDA DA SILVA SANTOS 

COORDENADOR DE CURSO

1642871

(Assinado digitalmente em 15/09/2021 11:56 ) 
JAILSON SANTOS DE NOVAIS 
COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO

1782304

(Assinado digitalmente em 09/09/2021 16:12 ) 
CAIO VINICIUS GABRIG TURBAY RANGEL 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1363273

(Assinado digitalmente em 03/09/2021 11:46 ) 
SILVIO TAROU SASAKI 

COORDENADOR DE CURSO

3029055

(Assinado digitalmente em 21/09/2021 17:42 ) 
ELFANY REIS DO NASCIMENTO LOPES 

COORDENADOR

3072612

(Assinado digitalmente em 02/09/2021 20:56 ) 
JULIANA PEREIRA DE QUADROS 

DIRETOR

3072804

(Assinado digitalmente em 03/09/2021 08:44 ) 
IGOR EMILIANO GOMES PINHEIRO 

COORDENADOR DE CURSO

3078469
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