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ATA 10 – Reunião Ordinária da Congregação do 

Centro de Formação em Ciências Ambientais, da 

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), 

Campus Sosígenes Costa, realizada em 30 de 

setembro de 2022. 

Reunião ocorrida no dia 30 de setembro 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 Formaçaõ em Ciências Ambientais – CFCAm) 5 

presidindo a reunião); Andresa Oliva (Vice-Representante Docente); Ângelo Teixeira Lemos 6 

(Vice-Coordenador do Curso de Oceanologia); Carlos Werner Hackdart (Coordenador do 7 

Programa de Pós-Graduação em Sistemas Aquáticos e Tropicais - PPGSAT); Elfany Reis do 8 

Nascimento Lopes (Coordenador do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental - ESA); 9 

Jaílson Santos de Novais (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências e 10 

Tecnologias Ambientais - PPGCTA); Rodrigo Antônio Ceschini Sussmann (Representante e 11 

Presidente do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Ciências Biológicas); Silvio 12 

Tarou Sasaki (Vice-Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências - BIC); Thaíse Alves 13 

dos Santos (Representante Técnico-Administrativo); Dos participantes convidados: Gleidson 14 

Vieira Marques; Luiz Norberto Weber. A. Aprovação de Ata: Remetido para próxima 15 

reunião. B. Informes. a. Coordenações. Pela Coordenação do Curso de Ciências 16 

Biológicas, Rodrigo Sussmann informou que o NDE do curso está com a recomposição em 17 

processo. Pela Coordenação do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, Elfany Lopes 18 

falou que não tem informes. Pela Coordenação do Curso de Oceanologia, Ângelo Lemos 19 

procedeu aos seguintes informes: (i) a necessidade de ajustes no  Laboratório de Genética, 20 

tendo em vista a iminência da visita do MEC para avaliação do curso de Oceanologia. (ii) 21 

Informou o recebimento do documento sobre a contratação do embarque. Solicitou apoio do 22 

Decanato, tendo em vista atividades de embarque em outros Componentes Curriculares (CCs) 23 

ao longo do quadrimestre. (iii): informou estar sem condições de trabalhar com quase 1 hora 24 

de atraso por conta do ônibus e pediu para o Decanato um apoio referente à isso. Fabrício 25 
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Zanchi informou que vai fazer uma reunião com o Prefeito Jânio Natal, Decanatos e discentes 26 

para ver alguma solução quanto aos atrasos dos ônibus. Pela Coordenação do Curso de 27 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências,  Silvio Sasaki falou que não tem informes. Pela 28 

Coordenação do Programa de Pós Graduação em Sistemas Aquáticos e Tropicais - 29 

PPGSAT, Carlos Werner falou que não tem informes. Pela Coordenação do Programa de 30 

Pós Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais - PPGCTA, Jaílson Novais 31 

procedeu aos seguintes informes: (i) informou que foi realizado entre os dias 26 e 29 de 32 

setembro, de forma presencial no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 33 

Bahia (IFBA) - Campus Porto Seguro, o VII Ciclo de Seminários em Ciências e Tecnologias 34 

Ambientais do PPGCTA, onde também houve transmissão online por meio do canal do 35 

YouTube do PPGCTA e contou com a participação dos estudantes, a maioria deles da turma 36 

de 2022 que apresentaram os projetos de dissertação. (ii) Informou sobre o Edital de Seleção 37 

de Alunos Regulares, Turma 2023. O documento está pronto e aguarda-se parecer da Câmara 38 

de Pesquisa e Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) para 39 

publicação. (iii): informou que recebeu a avaliação quadrienal da Coordenação de 40 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), onde passou pelo primeiro ciclo 41 

avaliativo e a CAPES recomendou a manutenção da Nota 3. Porém, devido a manutenção da 42 

Nota 3, achou mais prudente não fazer a submissão nesse momento. (iv) Informou que fez a 43 

submissão da proposta para conseguir bolsas de Pós-Doutorado no Programa de Pós-44 

Doutorado Estratégico da CAPES, o pedido foi aprovado e só está aguardando a publicação 45 

do resultado final para dar prosseguimento à seleção. (v): informou que está pleiteando mais 46 

algumas bolsas de permanência para negros pelo Edital Carrefour que está sendo coordenado 47 

pela Pró-Reitoria de Ações Afirmativas (PROAF), e também está sendo disponibilizado para 48 

estudantes e pesquisadores africanos através do Programa FAUBAI-FARA, que também vai 49 

conceder 500 (quinhentas) bolsas para esses estudantes e pesquisadores africanos 50 

desenvolverem pesquisas no Brasil e está aguardando o resultado final para saber se vai 51 

receber algum aluno africano no Programa. Fabrício Zanchi agradeceu ao Jaílson Novais e 52 

perguntou como vai ser a proposta do Pós-Doutorado. Jaílson Novais informou que isso ainda 53 

vai ser definido no Colegiado, pois, quando teve a abertura do Edital Geral da CAPES, 54 
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procedeu à consulta aos professores sobre auxílio na elaboração do projeto, não obtendo, 55 

porém, retorno dos docentes. Após a publicação do resultado final, isso será abordado na 56 

próxima reunião do Colegiado. Fabrício Zanchi parabenizou e agradeceu ao Prof. Jailson 57 

Novais pelo apoio e esforço. Jaílson Novais perguntou ao Prof. Fabrício Zanchi sobre as obras 58 

para a Pós-Graduação e salas para estudantes. Ao que Fabrício Zanchi respondeu que irá 59 

abordar isso nos informes. Elfany Reis informou que o Curso da ESA (Engenharia Sanitária e 60 

Ambiental) também está participando dos mesmos processos que a Pós-Graduação, tanto do 61 

Edital de Seleção de Alunos Negros a partir do Edital Carrefour, quanto do Edital do Programa 62 

Estudantes-Convênio de Graduação (PEC). Informou que a PROAF fez o convite para as 63 

coordenações e a ESA já encaminhou a documentação necessária e dentro do curso tem 4 64 

(quatro) vagas para recebimento de estrangeiros. Jaílson Novais informou que não está 65 

conseguindo contato tanto por e-mail, quanto por telefone com a representante estudantil 66 

suplente da Pós-Graduação, que é a discente Milany de Jesus dos Santos e nem o Prof. Marcos 67 

Bernardes (atual orientador da discente) está conseguindo contactá-la. Manifestou sua 68 

preocupação com a falta de retorno da discente, inclusive porque ela é bolsista da FAPESB 69 

(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia) e ele relatou que mandou um e-mail 70 

com um prazo para ela se manifestar e, caso ela não dê retorno nesse prazo, o Colegiado irá 71 

fazer a substituição. Pela Coordenação do Curso de Lato sensu em Residência 72 

Agroecológica, sem informes. b. Representante Técnico-Administrativo, sem informes. c. 73 

Representante Discente, sem informes. d. Representante Docente, Andresa Oliva falou que 74 

não tem informes. e. Informes Decanato, Fabrício Zanchi procedeu aos seguintes informes: 75 

(i) Fabrício Zanchi solicitou ajuda à Congregação para alertar aos discentes referente à 76 

Inscrição Extraordinária, que teve início em 26 de setembro de 2022 e vai até o dia 07 de 77 

outubro de 2022, onde está com baixa procura devido à quantidade de pessoas que já se 78 

encontram na Universidade. (ii) Informou que neste mês de outubro está previsto para 79 

acontecer a licitação da empresa responsável por fazer as obras do PPGCTA e a empresa 80 

anterior que estava selecionada para fazer essas obras quebrou o contrato, e devido à isso esse 81 

processo vai demorar mais um pouco além do previsto, mas no próximo dia 06 os responsáveis 82 

pela licitação estarão no Campus para saber mais detalhes do processo. (iii) O Decanato está 83 
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planejando realizar uma reunião o mais breve possível com a Prefeitura de Porto Seguro, para 84 

solicitar ajustes das linhas e horários que atendem os alunos da Universidade e com isso ver 85 

alguma forma mais prática para que elas não parem de atender o Campus. (iv): informou sobre 86 

a realização de uma reunião com a Diretoria de Planejamento (DIRPLAN) para a organização 87 

do novo Plano de Desenvolvimento das Unidades (PDU) que precisa ser feito novamente e 88 

pretende fazer com antecedência, pegando o máximo de dados do sistema para preencher o 89 

Plano. (v): informou que toda a estrutura antiga da PROTIC (Pró-Reitoria de Tecnologia da 90 

Informação e Comunicação) foi desmembrada e agora tem uma nova formação no Setor, em 91 

que foram designados os novos diretores. Do Campus Sosígenes Costa são os servidores 92 

Jenner da Cruz de Souza e Jorge Farias Herculano, além de um servidor do CJA (Campus 93 

Jorge Amado) para fazerem este novo trabalho. (vi): informou que o Sr. Alexandre da empresa 94 

de móveis planejados fez no último dia 26 de setembro as medições e conferências dos 95 

tamanhos dos móveis para serem instalados em aproximadamente 1 mês das solicitações que 96 

foram feitas. E solicita que todos os docentes e coordenadores estejam atentos para que no dia 97 

da instalação não tenhamos problemas com falhas ou erros de execução dos projetos. (vii): 98 

Informou sobre os R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) que foi pedido para compras 99 

dos laboratórios no PGC (Planejamento e Gerenciamento de Contratações), houve uma 100 

redução para R$70.000,00 (setenta mil reais), mas que o Pró-Reitor da PROPA anteriormente 101 

afirmou que daria para pedir R$150.000,00, mas devido aos cortes na educação o valor foi 102 

reduzido para R$70.000,00 e os responsáveis da licitação relataram que só iriam comprar 103 

equipamentos, ficando de fora reagentes e vidrarias. (viii): Informou que na última reunião da 104 

Comissão Gestora foi definido que a Colação de Grau será de forma presencial, porém de 105 

forma mais reduzida devido ao curto período para organização e também pela falta de recursos. 106 

(ix): Informou que na última reunião da Comissão Gestora foi sugerido um concurso para 107 

pintura devido às pichações que vem sendo feitas no Campus, e que os Membros da Comissão 108 

querem fazer algo mais organizado e pretendem tentar um financiamento para as tintas. (x): 109 

Informou que na última reunião da Comissão Gestora, também foi sugerido uma  programação 110 

conjunta de visita aos colégios da cidade e região, e levar um banner com as informações dos 111 

cursos que existem na Universidade, além de usar as redes sociais (Tik Tok por exemplo) para 112 
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fazerem vídeos com a finalidade de divulgar os cursos e pediu ajuda à Congregação para 113 

administrar essas visitas. (xi): Informou que a PROPLAN  pediu a revisão do PGC até o dia 114 

14/10/2022 e pediu ajuda à Congregação para levar aos Colegiados e ver se alguém pode 115 

ajudar na revisão. (xii): Informou que tramitou o pedido de dispensa para a licitação na 116 

contratação do barco para as aulas práticas de embarcação. Pauta 01. Aprovação dos 117 

Projetos de Extensão. Proponente: Decanato. Relatoria: Decanato. Aprovação de Projetos 118 

de Extensão. I - Bate-papo Paleontológico (2021 e 2022);  II - Avanços da Pesquisa Mineral 119 

Marinha no Brasil: Exploração de Carbonatos; III - Visitação ao Jardim Botânico FLORAS: 120 

Escola Victurino da Purificação Figueiredo, Município de Santa Cruz Cabrália; IV - 121 

Programa Jardim Botânico FLORAS. Prof. Fabrício Zanchi informou que os projetos não 122 

utilizaram recursos e todos os projetos já ocorreram, exceto o IV que está em andamento. 123 

Carlos Werner relatou que acha interessante a Unidade mostrar a partir de programas ações de 124 

extensão de longo prazo, porque isso é muito importante e fortalece os Programas de Pós-125 

Graduação pela solidez. Fabrício Zanchi agradeceu ao Prof. Carlos Werner pelas colaborações 126 

e falou que não havia pensado sobre essa perspectiva. Submeteu-se a votação. Registaram-se 127 

8 votos a favor. Item aprovado. Pauta 02. Unificação das Comissões de ACs e AExs do 128 

CFCAm. Proponente: Decanato. Relatoria: Elfany Reis. Elfany Reis fez a leitura do 129 

parecer e informou sobre a necessidade de ter mais professores, por não ter a quantidade de 130 

professores disponíveis ou suficientes para atenderem todas essas Comissões. Encaminhou 131 

parecer favorável pela unificação das comissões, permitindo que todos os cursos tenham uma 132 

comissão assistida por não ter um docente por curso. Fabrício Zanchi agradeceu a Elfany Reis 133 

pelo parecer, e informou que já fez todos os formulários iguais para todos os cursos e abriu a 134 

palavra para os demais presentes. Jaílson Novais justificou a abstenção por ser um ponto que 135 

interessa mais aos cursos de graduação. Ângelo Lemos informou que a maioria do Colegiado 136 

de Oceanologia definiu ser contrária a unificação dessas comissões. Silvio Sasaki informou 137 

que o Colegiado do BIC definiu ser a favor da unificação, mas que não seja uma única 138 

comissão para todos os cursos e sim uma comissão por curso, pois os docentes que atualmente 139 

estão colaborando com a avaliação dessas atividades disseram que caso seja unificado para 140 

todos os cursos, eles não vão mais se colocar à disposição porque acreditam que é uma 141 
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demanda muito alta e eles não teriam condições de atender. Rodrigo Sussmann informou que 142 

a maioria do Colegiado de Ciências Biológicas foi desfavorável à unificação, por outro lado, 143 

o Colegiado foi a favor dos membros de cada curso serem os mesmos, tanto para Atividades 144 

Complementares quanto para Atividades de Extensão. Carlos Werner perguntou a Ângelo 145 

Lemos a justificativa do curso de Oceanologia ser contra a unificação das comissões para ter 146 

um panorama melhor. Ângelo Lemos informou que a justificativa do curso de Oceanologia é 147 

a mesma que o Silvio Sasaki relatou, que é pela demanda alta porque essas comissões 148 

requerem bastante trabalho. Carlos Werner agradeceu pelos esclarecimentos. Rodrigo 149 

Sussmann informou que nesse momento que as turmas não estão muito cheias é uma demanda 150 

razoável, mas, a longo prazo, pode se tornar uma demanda trabalhosa e informou ser contra 151 

uma única comissão por curso pela demanda de trabalho e pelo tempo que leva para analisar 152 

os certificados de todos os alunos de todos os cursos. Por isso o Colegiado de Ciências 153 

Biológicas mostrou-se contra a unificação, para não sobrecarregar os colegas.  Fabrício Zanchi 154 

falou que uma comissão seria ideal e abriu para votação em relação à não ter uma unificação. 155 

Registraram-se 3 abstenções; 3 votos contrários e 2 votos a favor. Item não aprovado. Continua 156 

com cada Colegiado com a sua comissão. Pauta 03. Solicitação de 3 diárias para 157 

participação do VI Simpósio de Insetos Aquáticos Neotropicais, que ocorrerá em Ilhéus, 158 

entre os dias 22 e 25 de novembro de 2022, para Prof. Felipe Micali. Proponente: Felipe 159 

Micali. Relatoria: Decanato. Fabrício Zanchi fez a leitura da apreciação do pedido e fez a 160 

sugestão de redução para 01 diária e meia, sendo R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). 161 

Carlos Werner sugeriu ao Decano ver junto à Reitoria mais recursos para a Unidade. Elfany 162 

Reis está de acordo com o parecer e concordou com o Prof. Carlos Werner de fazer um 163 

encaminhamento para a Reitoria. Fabrício Zanchi informou que tem cobrado via Conselho 164 

Universitário (CONSUNI) a necessidade de ampliação do recurso. Encaminhamento: 165 

concessão de 01 diária e meia ao Prof. Felipe Micali. Submeteu-se à votação. Registraram-se 166 

8 votos a favor. Item aprovado. Pauta 04. Solicitação de 3 diárias para participação no VII 167 

Simpósio de Geologia e Geofísica Marinha, a ser realizado em Salvador, entre os dias 7 168 

e 9 de novembro de 2022, para Prof.ª Juliana Quadros. Proponente: Juliana Quadros. 169 

Relatoria: Decanato. Fabrício Zanchi fez a leitura da apreciação do pedido e fez a sugestão 170 
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de redução para 01 diária e meia, sendo R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Carlos 171 

Werner sugeriu ao Decano ver junto a Reitoria mais recursos para a Unidade. Elfany Reis está 172 

de acordo com o parecer e concordou com o Prof. Carlos Werner de fazer um encaminhamento 173 

para a Reitoria. Prof. Fabrício Zanchi informou que tem cobrado via Conselho Universitário 174 

(CONSUNI) a necessidade de ampliação do recurso. Encaminhamento: concessão de 01 diária 175 

e meia à Profª. Juliana Quadros. Submeteu-se à votação. Registraram-se 8 votos a favor. Item 176 

aprovado. Pauta 05. Curso Gravimetria de Resíduos Sólidos. Proponente: Elfany Reis. 177 

Relatoria: Decanato. Prof. Fabrício Zanchi relatou que o curso será na modalidade presencial 178 

aqui no Campus Sosígenes Costa, no dia 22 de outubro de 2022, com a duração de 8 horas. 179 

Informou sobre o seu público alvo, descrição, objetivo, quantidade de vagas, os impactos 180 

técnicos e acadêmicos do evento e os nomes dos organizadores (Prof. Elfany Reis e Maria 181 

Clara Alves). Informou que será sem custo ao participante (de forma gratuita). Encaminhou 182 

parecer favorável ao pagamento da diária ao ministrante, Prof. Marconi Vieira da Silva. 183 

Submeteu-se a votação. Registraram-se 8 votos a favor. Item aprovado. Pauta 06. Reunião 184 

com a Secretaria de Cultura para aquisição de espaços no município para instauração 185 

do Museu de História Natural. Proponente: Decanato. Relatoria: Decanato. Prof. Fabrício 186 

Zanchi sugeriu aos membros da Congregação que levem aos Colegiados para discutir e ver o 187 

que podem trazer (alguma amostra, material ou ideias) para o funcionamento do museu. 188 

Submeteu-se a votação. Registraram-se 7 votos a favor. Item aprovado. Pauta 07. Proposta 189 

de alocação do novo Laboratório Interdisciplinar IV, Sala de Equipamentos e Amostras, 190 

Laboratório de Hidráulica e Laboratório de Triagem de Resíduos. Proponente: 191 

Decanato. Relatoria: Decanato. Prof. Fabrício Zanchi apresentou a planta e localização dos 192 

Laboratórios e informou que fez uma solicitação para que ocorresse uma reforma atrás da torre 193 

onde atualmente é o Laboratório Multidisciplinar (torre) que engloba outros três laboratórios, 194 

e essa solicitação já foi aprovada na última reunião da Comissão Gestora. Abriu para 195 

discussão. Elfany Reis informou que acompanhou o processo do projeto e está de acordo. 196 

Submeteu-se a votação. 8 votos a favor. Item aprovado. Pauta 08. Indicação das Unidades 197 

para SNCT- Prof. Gleidson Vieira. Proponente: Decanato. Relatoria: Decanato. Prof. 198 

Fabrício Zanchi informou que fez a indicação do Prof. Gleidson Vieira porque veio uma 199 



 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

CAMPUS SOSÍGENES COSTA 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

Página 8 de 10 
Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB 

Campus Sosígenes Costa 
BR 367, Km 10 - Rod. Porto Seguro-Eunápolis, Porto Seguro, BA - 45.810-000 

 

 

demanda da Diretoria de Criação e Inovação que está vinculada à Pró-Reitoria de Pós 200 

Graduação e porque também o Prof. Gleidson está desde 2017 na organização da SNCT 201 

(Semana Nacional de Ciência e Tecnologia). Prof. Gleidson agradeceu a oportunidade e 202 

informou que no dia 30/08/2022 teve uma reunião com a coordenação geral do evento dos 203 

outros campi e que naquela reunião foram discutidos vários pontos, inclusive com a criação 204 

de uma comissão local tendo em vista que a SNCT é um evento institucional e solicitou a 205 

coordenação geral que fizesse um contato com todas as Unidades Acadêmicas. Já com a 206 

coordenação local, o Prof. Gleidson informou que pediu para enviar uma solicitação para 207 

convidar o corpo técnico administrativo para fazer parte do evento, porque a presença dos 208 

técnicos tem feito toda a diferença no sentido da construção do evento e que já teve retorno, e 209 

a Coordenação do Campus indicou o nome da servidora Dalliane Oliveira Soares para compor 210 

a comissão local e a Portaria vai sair na próxima semana, e que até a presente data, a comissão 211 

local está composta por apenas três pessoas (Prof. Gleidson Vieira; Prof. Juliana Quadros e a 212 

servidora Dalliane Oliveira Soares) e demonstrou que isso é uma coisa que traz preocupação 213 

porque é essencial que essa comissão se amplie para que as coisas possam funcionar. Relatou 214 

que o evento tem data prevista para ocorrer de 28/11/2022 à 02/12/2022 e vai ocorrer 215 

juntamente com o evento CIPCI e até o momento está definida a programação geral dos dois 216 

eventos. Informou que também fez uma solicitação para saber como fica o diálogo da SNCT 217 

com o calendário acadêmico e até o momento não houve evolução, apenas diálogo e pediu 218 

ajuda aos membros da Congregação para aumentar o número de pessoas para fazerem parte 219 

da comissão organizadora. Submeteu-se a votação. Registraram-se 8 votos a favor. Item 220 

aprovado. Pauta 09. Discussão sobre as vagas a serem ofertadas para os cursos do 221 

CFCAm. Proponente: Decanato. Relatoria: Colegiados. Prof. Fabrício Zanchi informou 222 

que ainda não enviou o memorando referente à isso, mas já sinalizou que a PROGEAC (Pró-223 

Reitoria de Gestão Acadêmica) vai solicitar esse novo ponto em breve, e ele já trouxe para a 224 

Congregação para ver se já pode abrir a discussão nessa reunião ou que se possa fazer o pedido 225 

para que isso ocorra primeiramente nos Colegiados e que futuramente se possa fazer uma 226 

reunião para discutir se todos estão de acordo com o que todos os Colegiados irão trazer para 227 

as ofertas do próximo SISU (Sistema de Seleção Unificada) e abriu para discussão. Silvio 228 
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Sasaki perguntou se isso vai ser levado em conta pela PROGEAC porque às vezes dá 229 

divergência no número de vagas. Prof. Fabrício Zanchi informou que na seleção passada a 230 

PROGEAC sugeriu 70 (setenta) vagas e a Unidade sugeriu 60 (sessenta) vagas e na reunião 231 

do CONSUNI fez a solicitação para que houvesse 60 (sessenta) vagas, porém depois de um 232 

tempo ele verificou que estava incorreto e pediu desculpas à Congregação por não ter notado 233 

essa diferença de vagas na hora da reunião. Rodrigo Sussmann perguntou se tem prazo para 234 

enviar e o Prof. Fabrício Zanchi respondeu que o memorando ainda não chegou, mas que deve 235 

chegar neste mês de outubro. Ângelo Lemos informou que conversou anteriormente no 236 

Colegiado de Oceanologia e que a maioria havia solicitado uma quantidade maior de vagas 237 

via SISU já que a migração interna sempre foi baixa, mas que pode reforçar esse pedido na 238 

próxima reunião em vista da importância do assunto. Elfany Reis informou que na última 239 

reunião que teve com a PROGEAC, questionou justamente essa questão do SISU e ele 240 

enfatizou que a notificação que as Unidades Acadêmicas irão solicitar de fato uma indicação 241 

de vaga e vai ser atendido o que a Unidade determinar, e informou que no Colegiado da ESA 242 

tem pedido ampliação de vagas via SISU também por conta da baixa migração interna. Prof. 243 

Fabrício Zanchi informou que isso será discutido na próxima reunião e solicitou que isso seja 244 

levado aos Colegiados para discussão de qual quantitativo será ofertado, porque uma oferta de 245 

um curso acaba sendo ligada a outra e sugeriu que cada Colegiado discutisse e definisse e 246 

trouxesse a quantidade exata em uma próxima reunião com todos os Colegiados. Todos 247 

concordaram. O que ocorrer, Prof. Fabrício Zanchi informou que o Prof. Ângelo Lemos vai 248 

participar de um evento e que não está solicitando diárias, e nesses casos como não tem uma 249 

regulamentação clara perante a isso, sugeriu que o Decano possa decidir isso via RH (Recursos 250 

Humanos) e a pessoa que solicitou porque existe toda uma tramitação de justificativa sobre 251 

aquele período que a pessoa vai ficar afastada. Todos concordaram. Nada mais havendo a 252 

tratar, Fabrício Berton Zanchi encerrou a reunião, da qual eu, Ana Luiza Amaral de Souza 253 

Sampaio, lavrei a presente Ata, a ser lida, aprovada e assinada pelos membros na próxima 254 

sessão. Aprovada em: 27-10-2022   255 

Assinaturas: 

Fabrício Berton Zanchi (Decano do CFCAm);  
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Andresa Oliva (Vice-Representante Docente);  

Ângelo Teixeira Lemos (Vice-Coordenador do Curso de Oceanologia);  

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);  

Jaílson Santos de Novais (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências e 

Tecnologias Ambientais - PPGCTA);  

Rodrigo Antônio Ceschini Sussmann (Representante e Presidente do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) do Curso de Ciências Biológicas);  

Silvio Tarou Sasaki (Vice-Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências - BIC);  

Thaíse Alves dos Santos (Representante Técnico-Administrativo); 
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