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ATA 09 – Reunião Ordinária da Congregação do 

Centro de Formação em Ciências Ambientais, da 

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), 

Campus Sosígenes Costa, realizada em 26 de 

agosto de 2022. 

Reunião ocorrida no dia 26 de agosto de 2022, às nove horas, na sala virtual CSC 1 1 

<https://mconf.rnp.br/webconf/csc-1.>. A reunião foi realizada por videoconferência e os 2 

membros participaram por acesso remoto. Estavam presentes os seguintes participantes: Dos 3 

membros da Congregação do Centro de Formação em Ciências Ambientais: Fabrício 4 

Berton Zanchi (Decano do Centro de Formação em Ciências Ambientais - CFCAm), 5 

presidindo a reunião; Andresa Oliva (Vice-Representante Docente); Carlos Werner Hackdart 6 

(Coordenador do Programa de Pós Graduação em Sistemas Aquáticos e Tropicais - PPGSAT); 7 

Elfany Reis do Nascimento Lopes (Coordenador do Curso de Engenharia Sanitária e 8 

Ambiental - ESA); Felipe Micali Nuvoloni (Coordenador do Curso de Ciências Biológicas); 9 

Igor Emiliano Gomes Pinheiro (Coordenador do Curso de Oceanologia); Mário Marques da 10 

Silva Júnior (Vice-Coordenador do Programa de Pós Graduação em Ciências e Tecnologias 11 

Ambientais - PPGCTA); Rodrigo Antônio Ceschini Sussmann (Coordenador do Curso de 12 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências - BIC); Thaíse Alves (Representante Técnico-13 

Administrativo). A. Aprovação de Ata: Remetido para próxima reunião. B. Informes. a. 14 

Coordenações. Pela Coordenação do Curso de Ciências Biológicas, Felipe Micali procedeu 15 

aos seguintes informes: (i) sobre o reconhecimento do curso de Ciências Biológicas pelo 16 

Ministério da Educação (MEC) que obteve nota máxima, relatou que passou meses nesse 17 

processo. Agradeceu ao Prof. Fabrício Zanchi e ao Decanato pelo apoio, organização e 18 

logística, e relatou que os técnicos e os docentes do Campus foram muito gentis em ajudar. 19 

Relatou, também, que faltou apoio por parte da Reitoria e Pró-Reitoria de Tecnologia da 20 

Informação e Comunicação (PROTIC), que o tratamento dado e a troca de memorandos 21 

deixou a desejar e as respostas por parte da PROTIC não foram satisfatórias. Relatou, também, 22 

que no dia da avaliação do curso, sem motivo algum, o Microsoft Teams, que é a ferramenta 23 

oficial que o MEC usa para avaliação virtual, foi bloqueado e que não conseguiu conectar à 24 

rede da UFSB, sendo possível apenas conectar pelo 4G. Afirmou que fez vários testes antes, 25 
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mas, no dia não deu certo e que, apesar da boa nota, o processo foi muito difícil. Informou 26 

estar redigindo um memorando para a Reitoria para formalizar o relato sobre os problemas 27 

ocorridos. (ii) Felipe Micali informou que enviou memorando para Pró-Reitora de Extensão e 28 

Cultura (PROEX) e Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica (PROGEAC) referente à carga horária 29 

de extensão pelo novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC), há 2 semanas. Pela Coordenação 30 

do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental (ESA), Elfany Reis procedeu aos seguintes 31 

informes: (i) reforçou o pedido do Prof. Felipe Micali referente à extensão. (ii) Relatou que o 32 

curso da ESA tem acompanhado os trancamentos e cancelamentos de matrícula por parte da 33 

PROGEAC e  os discentes que não fizeram matrícula nos Componentes Curriculares nesse 34 

quadrimestre já tiveram as suas matrículas canceladas, e que a Coordenação têm acompanhado 35 

o processo para fazer os planejamentos no âmbito do curso. Fabrício Zanchi agradeceu ao 36 

Prof. Elfany Reis pelas informações, e perguntou se poderia incluir como ponto de pauta nesta 37 

reunião. Ao que Elfany Reis respondeu negativamente, porque o curso de Ciências Biológicas 38 

não discutiu essa pauta ainda no âmbito do Colegiado. Igor Pinheiro relatou que o Curso de 39 

Oceanologia já tem um posicionamento. Felipe Micali informou que ainda não discutiu esse 40 

ponto no Curso de Ciências Biológicas, pois eles não tiveram reunião no mês de agosto por 41 

conta do reconhecimento do curso pelo MEC, e que irão avaliar isso no mês de setembro. 42 

Fabrício Zanchi informou que esse ponto será discutido na próxima reunião. Pela 43 

Coordenação do Curso de Oceanologia, Igor Pinheiro procedeu aos seguintes informes: 44 

informou que a visita do MEC para o curso de Oceanologia foi adiada, pois a data inicial 45 

coincide com o recesso acadêmico. Pela Coordenação do Curso de Bacharelado 46 

Interdisciplinar em Ciências, Rodrigo Sussmann procedeu ao seguinte informe: 47 

compartilhou reclamações docentes em reunião de Colegiado sobre atraso do transporte 48 

público e escolar no período noturno, e perguntou se é possível a Congregação intervir. 49 

Fabrício Zanchi informou que irá falar sobre isso nos informes. Pela Coordenação do 50 

Programa de Pós Graduação em Sistemas Aquáticos e Tropicais - PPGSAT, Carlos 51 

Werner procedeu ao seguinte informe: ressaltou a importância do relato do Prof. Felipe Micali, 52 

referente à Reitoria e à PROTIC, por abordar problemas recorrentes na Unidade. Destacou a 53 

necessidade de que tais problemas sejam pautados pelo CFCAm frente ao Conselho 54 
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Universitário (CONSUNI) e à Reitoria, a fim de que tomem providências. Pela Coordenação 55 

do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais - PPGCTA, 56 

Mário Marques informou não possuir informes. Parabenizou a Coordenação do Curso de 57 

Ciências Biológicas pela nota alcançada no processo de reconhecimento do curso. Pela 58 

Coordenação do Curso de Lato sensu em Residência Agroecológica, sem informes. b. 59 

Representante Técnico-Administrativo, Thaíse Alves informou não possuir informes. c. 60 

Representante Discente, sem informes. d. Representante Docente, Andresa Oliva informou 61 

não possuir informes. e. Informes Decanato, Fabrício Zanchi procedeu aos seguintes 62 

informes: (i) informou sobre duas reuniões, sendo uma com a Companhia Independente de 63 

Polícia de Proteção Ambiental (CIPPA) e outra com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 64 

e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) sobre a solicitação da ESPAB-CEPLAC, com 65 

a presença do Vice-Reitor, o Prof. Francisco José Gomes Mesquita e da Veracel. Informou 66 

que o Prof. Francisco Mesquita esclareceu o posicionamento da UFSB sobre o território da 67 

ESPAB-CEPLAC. Dentre as deliberações, decidiu-se que cada Instituição (CIPPA, IBAMA 68 

e UFSB) irá apresentar um projeto relativo ao tipo de uso da área, sendo necessário delimitar 69 

a extensão do território da ESPAB para a UFSB. (ii) Fabrício Zanchi relatou que, no dia 24 de 70 

agosto 2022, em reunião extraordinária do Conselho Universitário (CONSUNI), deliberou-se 71 

pelo desmembramento da PROPA (Pró-Reitoria de Administração) em PROPLAN (Pró-72 

Reitoria de Planejamento) e PROPA. Nessa mesma reunião, também deliberou-se que a 73 

PROTIC deixa de existir como Pró-Reitoria, e tornou-se uma Assessoria vinculada à Reitoria. 74 

(iii) Fabrício Zanchi relatou que também se reuniu com a Prof.ª Mydiã Falcão Freitas, 75 

Assessora Especial de Tecnologia da Informação e Comunicação da Reitoria, na oportunidade 76 

em que ela veio ao  Campus Sosígenes Costa (CSC) para fazer uma escuta referente aos 77 

problemas de TI. Informou que relatou todos os problemas de TI, e que a Prof.ª Mydiã Falcão 78 

também participou da reunião virtual com o MEC, quando ela viu que existia algum bloqueio, 79 

e que, naquele momento, não foi solucionado. Isso causou estranheza, devido aos testes 80 

positivos feito dias antes da avaliação. Fabrício Zanchi informou que fez o relato desse 81 

problema do bloqueio junto ao Conselho Universitário (CONSUNI), e que pontuou essas 82 

informações referentes a esse e a outros problemas. Fabrício Zanchi também informou que vai 83 

http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/id/unidade-organizacional/26
http://estruturaorganizacional.dados.gov.br/id/unidade-organizacional/26
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montar um memorando para ficarem registrados esses pontos e que vai tentar falar diretamente 84 

com a Prof. Mydiã Freitas e com a sua nova equipe de TI, e espera que não tenha esse problema 85 

nas avaliações dos cursos de Oceanologia e nos próximos cursos. (iv) Fabrício Zanchi 86 

informou sobre o Acordo de Cooperação Técnica entre a UFSB e a Secretaria de Cultura 87 

(SECULT), em que ficou aprovado que o Prof. Tássio Ferreira Santana irá intermediar as 88 

negociações de uso no Centro de Cultura e que, logo depois da reforma que está sendo feita 89 

pelo Estado, o espaço poderá ser utilizado. (v) Fabrício Zanchi relatou que teve uma reunião 90 

com a Secretaria de Transporte do Município sobre as condutas dos discentes e os horários. 91 

Sobre os problemas de horários, foi informado que a prefeitura tem outros ônibus fazendo essa 92 

rota que trazem os discentes, porém, neste momento, estão com um único ônibus fazendo o 93 

traslado do centro para a UFSB, pois, há vários ônibus em manutenção. Foi informado também 94 

que, apesar desse ônibus ser cedido da prefeitura para a UFSB, o transporte público não 95 

contempla estudantes de Centros Universitários. Sobre a conduta dos discentes no ônibus, 96 

Fabrício Zanchi informou que participou de uma reunião com Fagner Joaquim Barbosa de 97 

Souza (Coordenador de Apoio Administrativo do CSC) e com o Prof. Francisco de Assis 98 

Nascimento Júnior (Decano do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências - IHAC), na 99 

Secretaria de Transportes, em que foram apresentadas reclamações anônimas sobre a conduta 100 

de alguns estudantes: referente ao uso de álcool e cigarros no ônibus. Informou que os 101 

responsáveis pela Secretaria chamaram a atenção para fazerem algum tipo de intervenção ou 102 

diálogo para que essa conduta seja ajustada, e também pediu ajuda à Congregação para alertar 103 

os discentes quanto a isso, pois pode ter uma suspensão do serviço pelo Ministério Público e 104 

que vai passar isso para o Diretório Central dos Estudantes - DCE. (vi) Prof. Fabrício Zanchi 105 

parabenizou o Curso de Ciências Biológicas e a todos os envolvidos pela organização e pela 106 

nota máxima obtida na avaliação do MEC. Andresa Oliva perguntou o que os docentes estão 107 

fazendo, principalmente com as aulas de 30 horas, porque os alunos reclamam sempre que 108 

chegam atrasados nas aulas e que gostaria de alinhar esse ponto com os demais docentes. 109 

Felipe Micali concordou com a Prof.ª Andresa Oliva, principalmente porque tem alunos 110 

perdendo quase metade da aula, e perguntou ao Fabrício Zanchi o que pode ser feito quanto a 111 

isso. Fabrício Zanchi relatou que é preciso bom senso por parte dos docentes na questão da 112 
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presença, porque é algo fora do controle do discente que depende do transporte e que os 113 

docentes precisam se alinhar quanto a esse problema e sugeriu aos docentes terem um pouco 114 

de paciência referente aos atrasos. Pauta 01. Aprovação dos Projetos de Extensão. 115 

Proponente: Decanato. Relatoria: Decanato. PROJETOS: 1 - Programa de Extensão e 116 

Aprendizagem Ambiental; 2 - Visitas ao Jardim Botânico FLORAS: Estruturação e Recepção; 117 

3 - Visitação ao Jardim Botânico FLORAS: Escola Victurino da Purificação Figueiredo, 118 

Município de Santa Cruz Cabrália; 4 - A ciência envolvida no processo de criação de jogos 119 

eletrônicos. Prof. Fabrício Zanchi informou que os projetos são autofinanciados, ou seja, não 120 

foi solicitado recurso para o Decanato. Submeteu-se à votação. Registraram-se 8 votos a favor. 121 

Item aprovado. Pauta 02. Minuta de Proposta de Regimento de Doutorado do PPGCTA. 122 

Proponente: PPGCTA. Relatoria: Elfany Reis. Elfany Reis informou que recebeu a 123 

proposta do Doutorado do PPGCTA como continuidade do trabalho que já vem sendo feito 124 

no Mestrado no CFCAm. Essa proposta já foi aprovada no Colegiado do respectivo curso e 125 

recebeu a proposta via Decanato para a Congregação fazer a apreciação e seguir os fluxos de 126 

análise e submissão da APCN dentro do prazo. Elfany Reis relatou que o documento da 127 

proposta é bem interessante, clara e objetiva e consta com 97 páginas, em que mostra a 128 

cronologia de criação do curso de Mestrado e também fala sobre o perfil dos docentes e suas 129 

produtividades de pesquisa. Elfany Reis também chamou a atenção para dois pontos: um é 130 

referente ao planejamento estratégico do programa, que é uma exigência para a sua existência 131 

perante o MEC e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 132 

e todas essas informações, além de constarem na proposta, também estão disponíveis no site 133 

do programa; e o outro ponto refere-se à proposta didático-pedagógica, associativa entre a 134 

UFSB e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), a qual,e 135 

inicialmente, irá ocorrer semestralmente. As linhas de pesquisa seguem a mesma proposta do 136 

Mestrado; todas as disciplinas obrigatórias serão ofertadas em 3 créditos; as disciplinas serão 137 

executadas em formato de seminário com a proposta de fazer a integração do corpo docente e 138 

vincular aos projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito do programa. Elfany Reis também 139 

relatou que o documento tem toda a normatização de composição das atividades do Curso, 140 

inclusive sobre a transferência, inclusão e exclusão e matrícula de discentes, além do tempo 141 
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de permanência e regimento de orientação entre discente e docente e pontuou que observou 142 

algumas divergências no texto e na reunião do Colegiado do Programa, em que a proposta foi 143 

aprovada considerando o ingresso de um total de 12 discentes anualmente e sugeriu que isso 144 

fosse incorporado na proposta para um maior detalhamento no momento da submissão. 145 

Encaminhou parecer favorável à proposta da APCN no âmbito do CFCAm e atentou para a 146 

necessidade de revisão dos pontos acima, principalmente no que se refere apenas ao Mestrado, 147 

considerando que a proposta é para o Doutorado. Fabrício Zanchi agradeceu ao Prof. Elfany 148 

Reis pela relatoria e atentou para data limite no mês de agosto para o envio das APCNs. Porém, 149 

a CAPES mudou a data limite para final de setembro e falou que participou de várias reuniões 150 

e viu que tinha possibilidade de enviar o APCN para CAPES. Mário Marques informou sobre 151 

reunião da Comissão, e atentou para a correção na quantidade de vagas de discentes 152 

ingressantes por ano, de 12 para 10.  Elfany Reis falou que o que está registrado na ata são 12 153 

discentes, mas que se for necessário, é só fazer a alteração. Mário Marques agradeceu ao Prof. 154 

Elfany Reis pelo parecer feito e pelo apoio em fazê-lo em tempo hábil. Submeteu-se a votação. 155 

6 votos a favor. Item aprovado. Pauta 03. Solicitação de Lotação do CFCHS para o 156 

CFCAm, do Prof. Ronie Alexsandro Teles da Silveira. Proponente: Decanato. Relatoria: 157 

Decanato. Fabrício Zanchi apresentou o parecer e histórico referente à análise do pedido. 158 

Elfany Reis informou que não tem nada a declarar. Prof. Felipe Micali informou que não vê 159 

problemas nesse trâmite entre as Unidades e que se o docente cumpre os requisitos, de atuar 160 

em pesquisa e principalmente no ensino, não há problemas. Submeteu-se a votação. 8 votos a 161 

favor. Item aprovado. Pauta 04. Solicitação de diárias para participação do XXIV 162 

Encontro Brasileiro de Ictiologia; Prof. Dr. Leonardo Moraes. Proponente: Decanato. 163 

Relatoria: Decanato. Fabrício Zanchi apresentou o parecer referente à análise do pedido. 164 

Informou que o recurso do Decanato está escasso e mostrou o histórico de gastos no ano de 165 

2022 e sugere, no parecer, que seja submetida para apreciação a redução de 03 diárias para 01 166 

diária e meia. Elfany Reis falou que é um critério justo, pensando nas demandas que ainda 167 

possuem de recurso no ano. Igor Pinheiro manifestou acordo com o parecer. Felipe Micali 168 

pontuou que o valor das inscrições dos eventos está caro e informou que antes o recurso 169 

recebido pelo Decanato era maior e cabe a Unidade pleitear mais recursos. E sobre o pedido 170 
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de diárias dos docentes diretamente dos Colegiados, Felipe Micali informou discordar desse 171 

ponto, porque o Prof. Dr. Leonardo Moraes não vai representar o Curso de Oceanologia, então, 172 

no seu ponto de vista, não faz sentido ele mandar o pedido para o Curso de Oceanologia.  173 

Atentou que os pedidos de diárias para participação em eventos precisam ser alocados em 174 

recursos da Unidade, e sugeriu que qualquer pedido de diária a partir de 2023 precisa ser 175 

diretamente para a Unidade, e não para os Colegiados. Fabrício Zanchi concordou com a fala 176 

do Prof. Felipe Micali, e disse que isso é algo a se pensar, pois precisa ter clareza em relação 177 

ao uso do recurso. Fabrício Zanchi perguntou se já podem votar na redução de 03 diárias para 178 

01 diária e meia. Todos concordaram. Submeteu-se à votação. Registraram-se 8 votos a favor. 179 

Item aprovado. Fabrício Zanchi informou que vai repassar ao Prof. Leonardo Moraes sobre a 180 

decisão. Perguntou se alguém tem mais algo para acrescentar. Elfany Lopes informou que já 181 

fez a alteração do parecer da proposta do Doutorado e já encaminhou ao e-mail da Secretaria 182 

Executiva. Igor Pinheiro perguntou se o Prof. Fabrício Zanchi tem alguma previsão sobre o 183 

início do funcionamento do Laboratório de Geoprocessamento e Gestão Costeira. Fabrício 184 

Zanchi informou que já solicitou o ajuste quanto a isso, mas que vai solicitar uma reunião o 185 

mais breve possível com os responsáveis pelo Laboratório, com a Coordenação do Curso de 186 

Oceanologia e com o Prof. Thiago Mafra, tendo em vista a iminente avaliação do INEP-MEC. 187 

Nada mais havendo a tratar, Fabrício Berton Zanchi encerrou a reunião, da qual eu, Ana Luiza 188 

Amaral de Souza, lavrei a presente Ata, a ser lida, aprovada e assinada pelos membros na 189 

próxima sessão. Aprovada em:  27-10-2022 190 

Assinaturas: 

Fabrício Berton Zanchi (Decano do CFCAm); 

Andresa Oliva (Vice-Representante Docente);  

Carlos Werner Hackdart (Coordenador do Programa de Pós Graduação em Sistemas 

Aquáticos e Tropicais - PPGSAT); 

Elfany Reis do Nascimento Lopes (Coordenador do Curso de Engenharia Sanitária e 

Ambiental - ESA);  

Felipe Micali Nuvoloni (Coordenador do Curso de Ciências Biológicas);  

Igor Emiliano Gomes Pinheiro (Coordenador do Curso de Oceanologia);  
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Mário Marques da Silva Júnior (Vice-Coordenador do Programa de Pós Graduação em 

Ciências e Tecnologias Ambientais - PPGCTA);  

Rodrigo Antônio Ceschini Sussmann (Coordenador do Curso de Bacharelado Interdisciplinar 

em Ciências - BIC);  

Thaíse Alves (Representante Técnico-Administrativo). 
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