
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 
PRÓ-REITORIA DE SUSTENTABILIDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL 

DIRETORIA DE SUSTENTABILIDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL 
COORDENAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

Campus Jorge Amado, Rua Itabuna, Rod. Ilhéus-Vitória da Conquista, Km 39, BR 415,  

Ferradas, Itabuna-Ba, CEP 45613-204 Fone: 73 3616 - 3380 

 

 

Ata de Reunião ordinária da Comissão de Políticas de Sustentabilidade - CPS, 

metapresencialmente e presencialmente na UFSB, realizada em 05/12/2019. 
 

No dia 05 (cinco) de dezembro de 2019, das 08:30 às 12:00, reuniram-se presencialmente 

membros da Comissão de Políticas de Sustentabilidade – CPS da Universidade Federal 

do Sul da Bahia, e membros de Grupos de Trabalho compostos pela CPS,  na sala 01 do 

prédio da Reitoria da Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB, Campus Jorge 

Amado, no Bairro de Ferradas, Itabuna, Bahia, assim como metapresencialmente com 

membros da CPS em outros Campi, com o objetivo de discutir a seguinte pauta: 1- Tema 

“Agroecologia” e “Biodiversidade nos Campi” do PLS; 2 - Breve relato de 

experiência do GT Qualidade de Vida; 3 – O que ocorrer. Compareceram à reunião 

os seguintes participantes da Comissão de Políticas de Sustentabilidade: 

Metapresencialmente - FLORISVALDA SANTOS, TELMA SIMÕES E WELITON 

ALVES; Presencialmente -  HELDER ROCHA DA CONCEIÇÃO, LUANA 

CAMPINHO RÊGO e LUCIANA ROSA BATISTA. Outros participantes:   Gabriela 

Narezi, Jorge Costa, Nadson Cerqueira, Victor Porto, Mônica Silva, Cláudia dos 

Anjos José Helder de Sousa, Felipe Eduardo Soares, Jorge Raimundo dos Santos, 

Mateus Passos Soares e Bárbara Silva. Iniciada a reunião, presidida por Luana Rêgo, 

a mesma deu boas-vindas a todos e apresentou os 03 (três) pontos de pauta. Em seguida, 

iniciando a Pauta 1 da reunião, a profª Gabriela Narezi apresentou a proposta para a 

Agroecologia e baseado em dados do sistema informou que o Núcleo de Estudos em 

Agroecologia e Produção Orgânica Pau Brasil (NEA-PB) convidou outros professores e 

estudantes para fazerem o diagnóstico e traçar a proposta da Agroecologia para o PLS. 

Continuou explicando que fariam um levantamento de todos os projetos de extensão e 

pesquisa voltados para o tema Agroecologia assim como trabalhariam em um 

questionário para saber dos estudantes e professores se já fizeram ou farão parte de 

projetos voltados para Agroecologia. A profª Gabriela Narezi explanou também que 

fariam um levantamento do perfil dos professores da UFSB, através do Lattes, pois 

mesmo que não tenham projeto em Agroecologia, podem ter perfil para a área para que 

possam ser convidados a participar da elaboração do plano de ação para o PLS. Informou 

que com o incentivo do Governo Lula ficou possível ter os dados de todos os núcleos de 

Agroecologia no país desde 2004 e com esses dados teriam mais condições de planejar a 

parte administrativa, acadêmica e de laboratório. Informou que estabeleceram uma 

agenda de trabalho para começar com o questionário e o diagnóstico. A pretensão é 

concluir o diagnóstico entre fevereiro e março para elaborarem o plano de ação para o 

PLS. Informou que alguns estudantes estariam concluindo seus cursos com a temática da 

agroecologia e outros também já estariam pensando em atuar na temática e que 

“segurança alimentar na academia” tem sido outro tema no qual estão pensando em 

trabalhar. Em seguida a profª Florisvalda Santos informou que tiveram dificuldade em 

formar o GT de Agroecologia em função da carga de demanda de trabalho intensa que 

todos já têm e que por isso a maioria não estaria participando da reunião e que passaria 

um resumo da reunião para os outros participantes. Gabriela Narezi informou que 

estariam com a intenção de propor que Agroecologia começasse a fazer parte do currículo 

de cursos da área e que em outras instituições a Agroecologia é muito atuante na extensão 

e pouco na pesquisa e no ensino. Luana Rêgo informou que a Coordenação de 
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sustentabilidade solicitou à PROGEAC e à Coordenação de Extensão um levantamento 

de dados do que tem sido feito em termos de Pesquisa, Ensino e Extensão dentro dos 

temas do PLS. Sugeriu ao GT de Agroecologia que enviasse à Coordenação de 

Sustentabilidade o questionário de diagnóstico para reenviar a outros grupos e assim 

atingir mais pessoas. Weliton Alves sugeriu incluir o estudo de Plantas Alimentícias não 

Convencionais - PANCs no plano e ação do GT de Agroecologia e Biodiversidade. Profª 

Gabriela Narezi considerou a ideia muito pertinente e ressaltou que quando se trata de 

pensar as iniciativas para o PLS considera importante pensar os planos em conjunto, com 

interação entre os GTs, para que fiquem mais coesos e que seria importante criar projetos 

experimentais para alimentação. Luana Rêgo destacou que no CJA há um trabalho de 

compostagem sendo feito pelo Sr. Jorge Raimundo, da empresa Araúna, que poderia ser 

incluso no diagnóstico e que não seria identicado pelo questionário ou análise do Lattes. 

Profª Gabriela Narezi destacou que seria importante o Jorge Raimundo responder o 

questionário que será lançado pelo GT de Agroecologia. Profª Florisvalda Santos 

ressaltou a importância de incluir a participação dos terceirizados no questionário. Luana 

Rêgo destacou a importância de incluir os CUNIs no diagnóstico. Prof. Jomar Jardim 

informou que podem contar com ele para as atividades que incluem PANCs pois já 

possuem muitos dados de sistemas agroalimentares como a Cabruca e os Quintais. 

Iniciando a Pauta 2 da reunião, o Prof. Jorge Costa agradeceu o convite para participar 

reunião para apresentar o Jardim Botânico da UFSB. Informou que o Herbário é de grande 

importância não somente para a UFSB, mas para todo o Brasil e toda a humanidade tendo 

em vista o convênio com o Jardim Botânico de Nova York e toda a catalogação da 

diversidade de plantas que compõe o acervo registrado. Ressaltou a importância desta 

catalogação, tendo em vista que mesmo que uma planta deixe de existir o estudo dela foi 

registrado assim como quanto mais se estuda as plantas mais verbas também podem 

chegar para mais estudos e pesquisas pois se trata de informações sistematizadas. 

Destacou que percebe forte potencial das PANCs. Informou que a 1ª reunião do GT de 

Biodiversidade ainda será agendada, mas já percebeu que o caminho começa também por 

um diagnóstico do que está sendo feito na área em Pesquisa, Ensino e Extensão. Em 

seguida, o Prof. Jorge Costa apresentou slides sobre o Jardim Botânico nas atividades 

diárias do Campus. Destacou que considera o Jardim Botânico fundamental para a 

realização de atividades da Universidade e que embora estejam no CSC a ideia seria se 

apropriar de toda a UFSB. Helder Rocha informou que estão trabalhando há algum 

tempo, ele, Prof. Jomar Jardim, e Prof. Jorge Costa, com licenças, implantação nas 03 

áreas da UFSB de áreas verdes e dentro desta atuação estariam o planejamento de jardins 

temáticos, com projetos de paisagismo, nos prédios da UFSB. Destacou que, em Teixeira 

de Freitas, o espaço seria mais limitado, mas teriam propostas para lá, na área em 

funcionava o DERBA. Ressaltou que reuniões têm sido realizadas, à disposição de quem 

quiser comparecer para ser o mais participativo possível. Solicitou que as oficinas fossem 

bem divulgadas. Luana Rêgo informou que com relação ao Comitê ligado à manutenção 

do Jardim Botânico seria possível que os mesmos participantes deste pudessem ser o do 

GT de Biodiversidade. Prof. Jorge Costa solicitou orientação quanto à organização do 

GT. Luana Rêgo explanou que atualmente havia 11 temas e que a coordenação do GT 

fica responsável pela condução do grupo e explicou que os temas trabalhados precisam 

ser representados ao máximo pela comunidade da UFSB. Informou que enviaria um 

tutorial dando orientações e que seria trabalhada a interação entre os GTs. Continuou 

informando que organizariam um calendário, com pretensão de em julho já ocorrerem 
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intervenções para ajudarem os grupos a trabalharem ações de conscientização e 

capacitação e que este seria um dos desafios do GT de Educação Ambiental. Ressaltou 

que a pretensão seria a organização de várias atividades contando com a cooperação do 

GT de Educação Ambiental. Destacou que a presidência da Comissão de Políticas de 

Sustentabilidade - CPS iria rever a participação e atividades da Comissão pois haverá um 

grande volume de atividades a realizar e ressaltou que a CPS representa toda a UFSB e 

que esta precisa assumir sua dinâmica para conduzir suas atividades. Helder Rocha 

informou que se compromete a passar para o prof. Jorge Costa um diagnóstico de tudo 

que tem sido feito e do que precisa ser aprofundado. Felipe Eduardo Soares se ofereceu 

para compor o GT de Biodiversidade. Prof. Jorge Costa se comprometeu a convidar 

colegas do CPF para comporem o GT de Biodiversidade. Luana Rêgo destacou a 

importância de cada GT conhecer as diretrizes e legislação nacional/ estadual  pertinente 

a seu tema para a construção dos planos de ação. Bárbara Silva sugeriu que fosse 

agendada a próxima reunião sobre o PLS tendo como pauta a renovação da Comissão de 

Políticas de Sustentabilidade, o cronograma e as atividades dos GTs para deixar todo o 

calendário organizado. Luana Rêgo destacou que um cronograma ainda a ser detalhado 

já havia sido definido na última reunião, em novembro, e que seria importante fazer uma 

programação junto com o GT de Educação Ambiental pois este realizará atividades de 

capacitação e para estimular a participação da comunidade na construção dos planos pelos 

GTs. Sugeriu que as reuniões do PLS mantenham, a princípio, o calendário de ocorrerem 

na 1ª quinta-feira de cada mês. Profª Florisvalda Santos sugeriu que fosse feito um 

modelo, “um boneco” com formatação bem similar ao que vai ser o documento final para 

ser enviado aos GTs. Iniciando a Pauta 3 da reunião, a Profª  Luana Sampaio relatou a 

experiência do GT de Qualidade de Vida no Trabalho na elaboração do diagnóstico que 

seria a 1ª fase do trabalho do GT. Informou que o próximo passo seria a elaboração do 

Plano de Ação. Destacou que o GT está muito compromissado com o trabalho e 

interagindo muito bem e dentro do plano estaria a criação de uma Comissão Permanente 

de Qualidade de Vida no Trabalho na UFSB. Luana Rêgo destacou a importância de 

terem sido criados os GTs levando-se em conta à expertise e interesses de cada 

participante dentro dos GTs o que seria inviável a CPS sozinha ter feito este trabalho. 

Continuou agradecendo a participação de todos em 2019, e informou que a intenção seria 

compor todos os GTs ainda em 2019. Solicitou que fosse informada das reuniões dos GTs 

para expor alguns pontos importantes para a elaboração do PLS. Em seguida, como nada 

mais houvesse a ser dito, foi encerrada a reunião, e eu, Luciana Rosa Batista, Secretária 

Executiva da Diretoria de Sustentabilidade e Integração Social da PROSIS, lavrei a 

presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os 

presentes. Itabuna-Ba, 05 de dezembro de 2019.    


