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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AGROFLORESTAIS

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA CONGREGAÇÃO DO CENTRO DE
FORMAÇÃO

EM

CIÊNCIAS

AGROFLORESTAIS, REALIZADA EM
08/12/2020.
Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, com início às dez horas e quinze
minutos, foi declarada aberta a décima Reunião Ordinária de 2020 da Congregação do
Centro de Formação em Ciências Agroflorestais, realizada em caráter excepcional de
forma remota, e não presencial, atendendo a portaria nº163/2020 da UFSB. A reunião
foi presidida pelo Decano do CFCAf - Daniel Piotto e contou com a colaboração do
Vice-decano - Carlos Eduardo Pereira; do Coordenador Pro-tempore da Engenharia de
Aquicultura e Recursos Hídricos - Fabrício Lopes de Carvalho; do Coordenador do
Curso de Engenharia Florestal – Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita; do Coordenador
do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências – Fernando Soares; da Representante
Docente – Mara Lúcia Agostini Valle; do Coordenador do Colegiado de Engenharia
Agrícola e Ambiental – Rafael Henrique de Freitas Noronha e do Coordenador do
Curso de Pós Graduação em Biossistemas – Jomar Gomes Jardim.

A pauta foi

compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo assim constituída: 1.
Aprovação da ata da reunião ordinária do mês novembro de 2020; 2. Situação do
preenchimento dos PITs e homologação de PITs de períodos anteriores a 2020.2. 3.
Situação dos projetos de pesquisa cadastrados no CFCAf. 4. O que ocorrer.
Informes: a) O Coordenador do Colegiado de Engenharia Florestal comunicou a
conclusão do processo de atualização do site do Curso. b) O Coordenador da
Engenharia Agrícola e Ambiental deu ciência da aprovação do seu nome para exercer
também a Coordenação de Estágio. Logo, fazendo uso das atribuições pertinentes aos
dois cargos, o professor Rafael Henrique de Freitas Noronha está organizando um
evento intitulado Pesquisa, Desenvolvimento e Mercado de Trabalho, no qual o
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palestrante Caique Carvalho Medauar discorrerá sobre alguns pontos importantes da
Pesquisa Acadêmica e Empresarial. O evento está agendado para dia 14/12/2020, no
horário das 19h as 22h, disponível tanto a comunidade UFSB quanto ao público
externo. O evento objetiva abordar pontos como a importância de parcerias de trabalho
com empresas privada e públicas, os princípios para recrutamento de profissionais e a
utilização de ferramentas para melhorar a visibilidade para o mercado de trabalho. c) O
Coordenador da Aquicultura e Recursos Hídricos comunicou a conclusão da revisão do
PPC, incorporando todos comentários recebidos e foi encaminhado ao CONSUNI para
apreciação. d) O Coordenador da Pós Graduação em Biossistemas informou que o
Projeto enviado pela PROPPG da UFSB para a FAPESB, em parceria com outras
Universidades, foi preliminarmente aprovado. e ) O Decano anunciou que a professora
Adriana Kazue Takako, professora da área de ictiologia e redistribuída da UFT
manifestou interesse em ser lotada no CFCAf. f) O outro informe do decano é em
relação à infra-estrutura do CF. A DINFRA liberou quatro ordens de serviços de
reforma dentro do CEPEC, sendo que uma é para a instalação da sede do Programa de
Pós Graduação em Biossistemas; outra para a reforma do Laboratório de Biotecnologia;
outra para a construção do Laboratório da Madeira e outra para a reforma dos gabinetes
do CEPEC. Estas obras já estavam previstas no Acordo de Cooperação da UFSB com a
CEPLAC e terão início ainda neste mês. 1. A ata da reunião ordinária do mês de
novembro foi aprovada por unanimidade. 2. Após discussão da situação do
preenchimento e homologação dos PITs de períodos anteriores a 2020.2, foi aberto o
processo de votação em etapas: O primeiro encaminhamento consistiu na homologação,
pelo decanato, de todos os PITs de 2019.2 pra frente. O segundo encaminhamento foi
referente aos anteriores a 2019.2 e consistiu na homologação de todos os PITs dos
docentes que foram concursados para o CFCAf, assim como também os do vice-decano
e coordenadores de cursos; quanto aos demais professores, deliberou-se pela solicitação
ao IHAC pela homologação dos seus PITs. O terceiro encaminhamento estabeleceu a
data de 16 de dezembro como teto para se solicitar a homologação de todos os PITs
pendentes. Todos os encaminhamentos foram aprovados por unanimidade. 3. Quanto a
situação dos projetos de pesquisa cadastrados no CFCAf, o decano agradeceu a todos os
docentes por terem respondido ao pedido do decanato e enviado seus relatórios. Foi
encaminhado por unanimidade que o decanato compartilhe com todos os docentes a
lista de projetos cadastrados no CFCAf com vigência em 2020. 4. O que ocorrer: O
decano afirmou ter recebido duas demandas urgentes por parte de duas professoras do
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Centro de Formação. 4.1. A primeira, da professora Jaqueline Dalla Rosa, foi sobre o
apoio do Decanato à intenção de um acordo de cooperação técnica com a EMBRAPA.
A necessidade desse acordo foi sinalizada pela própria EMBRAPA e se justifica pelo
fato de que uma doutoranda do PPG Biossistemas vai fazer parte da sua pesquisa na
referida instituição. Sem nenhuma manifestação contrária, ficou deliberado que a
Congregação do CFCAf envie um memorando à Coordenação de Convênios externando
o desejo de que seja firmado um acordo de cooperação técnica entre a UFSB e a
EMBRAPA. 4.2. A segunda demanda, da professora Ândrea Carla Dalmolin, diz
respeito à aprovação do cadastramento de um projeto de pesquisa sob sua coordenação e
intitulado “Quantificação e monitoramento dos serviços ecossistêmicos de áreas de
restauração da RRPN Estação VERACEL”. O cadastramento foi aprovado sem
ressalvas. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às onze horas e quinze minutos, a
reunião foi encerrada e eu, Débora Oliveira dos Santos Teixeira, assistente em
administração, SIAPE 1845008, lavrei a presente ata que após leitura e considerações,
será assinada por todos os presentes.
Itabuna, 08 de dezembro de 2020.
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