SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AGROFLORESTAIS
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO CENTRO DE
FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AGROFLORESTAIS, EM 25/09/2020 .
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte, com início às dez horas, foi
declarada aberta a oitava 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 participação do Vice-decano - Carlos Eduardo Pereira, do Coordenador do
Colegiado de Engenharia Agrícola e Ambiental – Rafael Henrique de Freitas Noronha, do
Coordenador do Curso de Engenharia Florestal – Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita, do
Coordenador do Curso de Pós Graduação em Biossistemas – Jomar Gomes Jardim, do
Vice-coordenador do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências – João Carlos Medeiros, do
Coordenador do Curso de Engenharia de Aquicultura e Recursos Hídricos - Fabrício Lopes de Carvalho e
da Representante Docente – Mara Lúcia Agostini Valle. A pauta foi compartilhada previamente por
mensagem eletrônica, sendo assim constituída: 1. Aprovação da ata da reunião anterior; 2.
Aprovação ad referendum do cadastramento de projeto de pesquisa “Avaliação de impactos

de dragagem na fauna bentônica do banco camaroneiro de Caravelas – BA”, coordenado pelo
professor Fabrício Lopes de Carvalho; 3. Cadastramento de projeto de pesquisa
“Conservação das espécies ameaçadas de árvores da Mata Atlântica no sul da Bahia, Brasil”,
coordenado pelo Prof. Daniel Piotto; 4. O que ocorrer. Informes: a) Colegiado de Engenharia
Agrícola e Ambiental: O coordenador pediu um retorno ao decanato a respeito da aquisição da
bibliografia solicitada no mês de julho. Também informou a aprovação da Semana da Engenharia
Agrícola e Ambiental que será realizada entre os dias 27 e 29 de outubro, assim como a aprovação
da comissão organizadora do evento. b) Colegiado de Engenharia Florestal: O coordenador
abordou a necessidade de alguns ajustes no PPC do Curso em decorrência das mudanças acarretadas
na Formação Geral. Ressaltou as implicações das modificações do FG na grade curricular do curso

e adiantou que estes ajustes já estão sendo analisados. Falou da criação de uma comissão de
atividades curriculares por parte do Colegiado. Informou o evento de 50 anos da Engenharia
Florestal que ocorrerá remotamente em 2021, e também informou sobre a criação do regulamento
de TCC do curso. c) Programa de Pós Graduação Biossistemas: Professora Ândrea Carla
Dalmolin participou que o PPG abrirá processo seletivo para mestrado e doutorado a fim de atender
ao projeto CNPq MAI-DAI aprovado recentemente. Serão ofertadas duas vagas de doutorado e três
vagas de mestrado. d) Decanato: Professor Daniel Piotto informou que a Semana de Acolhimento
está sendo organizada pelo HIAC com o apoio da Secretaria Acadêmica e professor Rafael
Henrique de Freitas Noronha encontra-se como interlocutor do CFCAf auxiliando neste processo.
Prosseguindo aos informes, o decano orientou os coordenadores dos Colegiados que, caso os
docentes precisem de algum apoio de infraestrutura para cumprimento de seus planos de curso no
quadrimestre de 2020.2, que façam o levantamento das necessidades e comuniquem à Congregação
que, por sua vez, acionará a Coordenação de Campos. Também questionou dos coordenadores sobre
a visita do MEC para avaliação dos Cursos: se já possui definição de data e se necessitam de algum
apoio que esteja ao alcance do decanato. Respondendo ao questionamento do professor Rafael
Henrique de Freitas Noronha sobre a bibliografia solicitada, professor Daniel Piotto
comprometeu-se a enviar um e-mail à coordenação do CJA pedindo uma posição sobre o assunto.
Mais uma vez disponibilizou as instalações da CEPLAC para os docentes que desejem utilizá-las
para a ministração de seus componentes curriculares. Por fim, esclareceu que dois componentes da
Formação Geral, que estão sob a responsabilidade do CFCAf e que serão ministrados via remota,
encontram-se sem professores. Logo, será feita uma consulta entre os docentes para ocupação
dessas vagas. 1. A aprovação da ata da reunião anterior deu-se sem voto contrário, apenas com a
abstenção da professora Ândrea Carla Dalmolin que não participou da reunião do mês de agosto. 2.
Foi proposto e apoiado o ad referendum do cadastramento de projeto de pesquisa “Avaliação de

impactos de dragagem na fauna bentônica do banco camaroneiro de Caravelas – BA”, coordenado
pelos Prof. Fabrício Lopes de Carvalho; 3. O Cadastramento de projeto de pesquisa “Conservação
das espécies ameaçadas de árvores da Mata Atlântica no sul da Bahia, Brasil”, coordenado pelos

Prof. Daniel Piotto foi aprovado por unanimidade. 4. O que ocorrer: professor Ricardo Gabriel, em
nome do Colegiado, questionou sobre a criação dos laboratórios de madeira: sua criação, ordem de

prioridade, comunicação com a PROPA etc. Respondendo a este questionamento, o decano afirmou
que em decorrência da pandemia, a Universidade, a partir de seu Conselho de Gestão, decidiu
utilizar a verba destinada a este fim para a criação de três laboratórios em combate ao COVID 19.
Não só o laboratório de madeira foi sacrificado, como vários outros projetos da instituição.
Enfatizou a escassez de recursos para a Universidade e sugeriu a busca de verbas via projetos e
acordos de cooperação com empresas e agências fomentadoras. Na sequência, o professor Ricardo

Gabriel falou da importância da existência de uma sala para atendimento ao aluno; principalmente
como quesito de avaliação do MEC. O Professor Daniel Piotto sugeriu a criação de uma sala virtual
neste momento de pandemia, e esclareceu que este espaço já existe no prédio novo, para onde,
possivelmente, se mude no ano seguinte. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às dez horas e
trinta e oito minutos, a reunião foi encerrada e eu, Débora Oliveira dos Santos Teixeira, técnica
administrativa SIAPE 1845008, lavrei a presente ata que após leitura e considerações, será assinada
por todos os presentes.
Itabuna, 25 de setembro de 2020.
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