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Ao Magnífico Reitor Pro Tempore 
Prof. Naomar Monteiro de Almeida Filho 
 
 
Este documento trata das atividades desenvolvidas no âmbito do Centro de Formação 
Profissional em Ciências Ambientais (CFCAm), sua concepção, organização e ações, 
visando sua implementação, por solicitação deste em dezembro de 2015. Consideram-se 
aqui as contribuições dos professores/pesquisadores técnicos administrativos e discentes 
associados a este centro de formação muito mais por aptidão e afinidade ao CFCAm que 
por uma formalidade institucional, uma vez que ate a data de elaboração deste 
documento não tinha sido definidos os critérios ou normas de alocação de docentes em 
Centros de Formação (CFs). Não puderam ser incorporadas neste relatório as atividade 
desenvolvidas pelos docentes vinculados às ciências ambientais nos campi de Teixeira de 
Freitas e Itabuna.  

Considera-se as atividades iniciadas a partir de 20 de agosto de 2013, com a posse do 
Conselho Universitário Matriz, formado por dirigentes pro tempore e por representantes 
dos parceiros institucionais e da sociedade baiana, contando com o então Governador da 
Bahia, Jaques Wagner, como Presidente de Honra. O núcleo dirigente inicial dedicou‐se a 
uma dupla tarefa: 1) uma série de Seminários Acadêmicos para propor modelos 
curriculares inovadores e, em paralelo, para avaliar planos de trabalho de professores de 
outras IFES que se candidatavam à redistribuição; e, 2) a elaboração do Estatuto capaz 
de regulamentar um modelo institucional e organizacional novo. A partir da nomeação do 
Decano, em 01 de setembro de 2013, através da Portaria No 15, publicada no Diário 
Oficial da União No 181, de 18 de setembro de 2013, Seção 2, página 27, foram tomadas 
diversas medidas e iniciativas que procuraram a integração com as diversas entidades e 
órgãos com afinidade/possibilidade de parcerias em prol das ações ambientais e de 
sustentabilidade. 

Em fevereiro de 2014, com a chegada do Decano Pro Tempore ao município de Porto 
Seguro, começou-se o trabalho in loco de implementação do CFCAm. Nesse momento, 
agregaram-se os professores Cristiana Barros Nascimento Costa, Florisvalda da Silva 
Santos e Jorge Antonio Silva Costa, formando o núcleo inicial do referido Centro de 
Formação. Posteriormente, em março, o prof. Ernesto D.R.S. Gonzalez, juntou-se ao 
Centro.  

Esse núcleo inicial passou a dedicar-se às seguintes tarefas: 1) auxiliar o prof. Rogério 
Hermida Quintella (então Pró Reitor) na Pro Reitoria de Sustentabilidade e Integração 
Social (PROSIS) na formulação de conceitos e conhecimentos que buscassem a 
definição clara de políticas e programas efetivos de sustentabilidade na Universidade 
Federal do Sul da Bahia (UFSB), bem como nas ações internas e externas à instituição; 
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2) participar de discussões referentes ao meio ambiente e sustentabilidade que 
estivessem sendo desenvolvidas na região; 3) fomentar parcerias; 4) promover e integrar 
eventos com temáticas relacionadas ao Centro; 5) Escrever e submeter projetos de 
pesquisa, ensino e extensão; 6) elaborar o perfil do CFCAm, dos PPCs, Cursos e 
Componentes Curriculares relacionados às Ciências, especialmente as Ciências 
Ambientais. 

As discussões quanto à concepção do CFCAm foram inicialmente desenvolvidas, de 
março a julho de 2014, num pequeno espaço cedido pela Prefeitura Municipal de Porto 
Seguro, situado à Rua dos Periquitos, loja 8. As discussões iniciais levaram à 
preocupação em se compreender o papel da Universidade na busca pela 
Sustentabilidade. Logo se entendeu que o crescimento do consumo vem gerando 
pressões ambientais cada vez maiores e mais insustentáveis. Passou-se então a 
produção de um texto norteador para a UFSB cujos principais elementos encontram-se 
reproduzidos abaixo: 

O consumismo tem se convertido em um verdadeiro e disseminado paradigma de consumo e, 
por consequência, destruição do natural, almejado por parcelas cada vez mais amplas da 
sociedade. Isto ocorre em todos os níveis socioeconômicos e geopolíticos, gerando uma pressão 
crescente e irreversível sobre os recursos naturais. Autores, das mais diversas tendências do 
pensamento científico, se aproximam ao interpretar que as atuais tendências apontam para uma 
crise ambiental incontrolável a ser deixada como legado às atuais e futuras gerações. O suposto 
“desenvolvimento” tem levado novas populações à “inclusão” de práticas de consumo 
espelhados naqueles há décadas praticados pelas minorias ricas. Com efeito, não tem servido 
de alerta suficiente para uma redução do ritmo do seu crescimento, o fato de hoje a pressão do 
ser humano sobre o planeta já ser superior, em área, a um “outro planeta Terra”. Esta forma de 
medição do consumo planetário, denominada Pegada Ecológica, é baseada na rapidez com que 
consumimos recursos naturais e que produzimos resíduos, em comparação com a capacidade 
do planeta de absorver esses mesmos resíduos e gerar novos recursos.  

No caso específico da área de atuação da Universidade Federal do Sul da Bahia, a expansão do 
uso econômico do território, se dá sobre ecossistemas especialmente diversos, valiosos, belos e 
frágeis, como o bioma da mata atlântica e suas formações vegetais de florestas e campos. 
Ecossistemas esses que continuam sendo sistematicamente dizimados nas últimas décadas, 
principalmente após a instalação do principal vetor de desenvolvimento da região, a rodovia BR 
101. 

Neste contexto, convém questionar se atingir modos sustentáveis de viver, na forma como 
expressos no relatório Brundtland e na grande maioria dos documentos oficiais, se constitui num 
exercício de construção utópica. Por isso, entende-se que é papel da Universidade aproveitar o 
aparente radicalismo motivado pelas utopias para provocar modelos de desenvolvimento que, 
baseados na realidade, apontem avanços verdadeiros no sentido da sustentabilidade. Enfatiza-
se, então, que para se planejar a construção de padrões sustentáveis de produção e consumo é 
necessário definir uma Imagem-Objetivo que se traduza em efetiva sustentabilidade, sem 
desconsiderar a realidade atual nos seus diversos aspectos. No caso específico de uma 
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Universidade, sua contribuição para a construção de caminhos para que levem a essa Imagem-
Objetivo (ou Visão de Futuro) tem de envolver todos os aspectos de sua função e vida. 

Baseada no trabalho de Fouto (2002 apud Tauchen & Brandli, 2006), a Figura 1 ilustra as 
diversas interações a serem consideradas na formulação da responsabilidade socioambiental da 
Universidade. Ao direcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, com as suas 
diversas articulações dentro e fora da Universidade, deve se agregar a própria vida universitária 
no sentido do que ocorre no espaço físico-comportamental dos seus campi e esferas de atuação. 
É necessário que se evidencie, em seus próprios espaços físicos, uma profunda coerência com 
o discurso praticado no seu espaço pedagógico. A prática da vida universitária não pode negar 
os conhecimentos discutidos em sala de aula e outros ambientes pedagógicos. É fundamental 
que a concepção, projeto, construção e funcionamento dos campi façam parte intrínseca do 
projeto acadêmico, até porque a prática de uma pedagogia crítica assim o exige. Nesse sentido, 
devem ser evitadas práticas cada vez mais comuns, nos diversos seguimentos, privados e 
públicos, de adotar fachadas que buscam induzir aparências de compromissos ambientais que 
incorporam atributos divulgados como de aparente valor ambiental sem exercer a prática 
acadêmica da crítica. 

O tripé da sustentabilidade compreende as abordagens sociais, econômicas e ambientais. Os 
aspectos ambientais que devem orientar a ação acadêmica e administrativa da Universidade 
devem ser agrupados em três dimensões: a) os relacionados com os limites ambientais, globais 
e regionais; b) os relacionados com as comunidades locais e a própria vida universitária e; c) os 
da gestão dos recursos naturais (Figura 2). 

 

Figura 1. Universidade e sustentabilidade. Adaptado  de Fouto (2002 apud Tauchen & Brandli, 2006) 
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Os limites ambientais globais citados na Figura 2 correspondem àqueles quantificados por Rockstrom e 
colaboradores (2009). Convém lembrar que o artigo por eles publicado no Journal of Ecology and 
Society, e sintetizado como destaque pela Nature em setembro de 2009, mostra que os três limites que 
a humanidade já ultrapassou em nível global são os de Perda de Biodiversidade, Ciclo dos Nutrientes 
(principalmente do nitrogênio) e Mudança Climática.  

 
Figura 1. Aspectos e impactos associados às linhas principais de atuação. 

 

No que se refere aos impactos e aspectos regionais, locais e da vida universitária, caberá à 
Universidade, por meio de seus centros de formação, se inserir no âmbito da produção técnico-
científica que melhor a interpreta, contribuindo para sua ampliação, assim como se valer dela 
para orientar suas atividades e rotinas no sentido de provocar o menor impacto ambiental 
possível.   

Os estudos a serem elaborados para implantação dos campi se constituem em momento 
privilegiado para a imersão da Universidade nesses conhecimentos e para o ajuste de suas 
práticas de proteção ambiental. Essa etapa inicial da implantação da UFSB será de significativa 
importância para definir a qualidade da relação reflexão-ação que balizará o compromisso de 
coerência entre discurso e prática ao longo da vida da Universidade. 

Quanto à gestão dos recursos naturais, os aspectos indicados dependem, em grande parte, das 
decisões a serem tomadas na concepção, projeto, implantação e operação dos campi, conforme 
abordados a seguir. A busca pela máxima ecoeficiência possível é um princípio que deverá 
nortear as decisões e práticas da UFSB. Para tanto, conceitos e instrumentos da produção limpa 
e da ecologia industrial devem ser apropriados e praticados pelas instâncias, tanto acadêmicas, 
como técnico-administrativas da Universidade. Entre outras formulações, otimizar o uso dos 
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materiais minimizando a geração de resíduos e promovendo ações para integrar os seus ciclos, 
articulando as rotas antrópicas com os ciclos naturais de forma racional e cuidadosa. Aqui, é 
importante ressaltar- que as ações ambientais mais relevantes são aquelas que se dirigem à 
fonte das perdas energéticas e materiais no interior dos próprios processos e atividades, no 
sentido de evitá-las. 

Instituições complexas e ligadas à educação e cultura, como são as Universidades, devem 
buscar uma gestão em rede, fundada na teoria da complexidade (Almeida Filho et al., 2014) com 
parâmetros de performance ambiental que vão além daqueles dos conceitos e funcionamento da 
ISO 14001. 

A UFSB, alinhada com os verdadeiros valores ambientais e com a formação de cidadãos de 
consciência planetária ativa, entende que essa tarefa requer um trabalho conjunto da 
comunidade universitária, que não se restringe aos conteúdos de alguns componentes 
curriculares ou a ações esporádicas, muitas vezes isoladas da participação na vida universitária. 
Para isso, a UFSB propõe a execução de um modelo com cinco níveis de intervenção 
(modificado de Fouto, 2002 apud Tauchen & Brandli, 2006) (Fig. 1), a saber: 

1) ENSINO - Educação dos tomadores de decisão para um futuro sustentável;  

2) PESQUISA E EXTENSÃO - Investigação de soluções, paradigmas e valores que sirvam a 
uma sociedade sustentável; 

3) VIDA UNIVERSITÁRIA - Operação dos campi universitários como modelos e exemplos 
práticos de sustentabilidade à escala local; 

4) COORDENAÇÃO E COMUNICAÇÃO entre os níveis anteriores e entre estes e a sociedade; e 

5) CONSENSO UNIVERSITÁRIO – representando os princípios norteadores da sustentabilidade 
na UFSB. 

A efetivação dessa política ambiental na UFSB será elaborada e reavaliada constantemente na 
instituição, sob a coordenação da Pró-Reitoria de Sustentabilidade e Integração Social, visando 
criar um Sistema Integrado de Gestão Ambiental, que abranja impactos socioambientais gerados 
por suas próprias atividades. 

Referências citadas no texto acima:  

ALMEIDA FILHO, N.M.; QUINTELLA, R.H.; COUTINHO, D.M.B.; MESQUITA, F.J.G. & BARRETO 
FILHO, O. Mapa de Rede de Impactos para Gestão Estratégica na Universidade. Educação & Realidade. 
39(1): 277-301, 2014. 
 
ROCKSTRÖM, J.; STEFFEN, W.; NOONE, K.; PERSSON, Å.; STUART III CHAPIN, F.; LAMBIN, E.; 
LENTON, T.M.; SCHEFFER, M.; FOLKE, C.; SCHELLNHUBER, H.J.; NYKVIST, B.; DE WIT, C.A.; 
HUGHES, T.; VAN DER LEEUW, S.; RODHE, H.; SÖRLIN, S.; SNYDER, P.K.; COSTANZA, R.; 
SVEDIN, U.; FALKENMARK, MALIN; KARLBERG, L.; CORELL, R.W.; FABRY, V.J.; HANSEN, J.; 
WALKER, B.; LIVERMAN, D.; RICHARDSON, K.; CRUTZEN, P. & FOLEY, J. Planetary Boundaries: 
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Exploring the Safe Operating Space for Humanity. Ecology and Society 14(2): 32 [on line]. Disponível em 
http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/. Acesso em:  
 
TAUCHEN, J.; BRANDLI, L. L. A gestão ambiental em instituições de ensino superior: modelo para 
implantação em campus universitário. Gestão e Produção, 13(3): 503-515, 2006. 
 

O CFCam: uma tentativa de exemplo de articulação da s ações 

O Centro de Formação Profissional em Ciências Ambientais (CFCAm) da UFSB tem a 
responsabilidade de subsidiar as discussões e ações em sustentabilidade. Nesse sentido, o 
CFCAm articula-se com a PROSIS e com os CUNIs, IHACs e demais CFs a fim de se 
estabelecer um constante diálogo e avaliação das ações sobre essa temática. 

A estrutura acadêmica do CFCAm foi pensada para atender às demandas das três esferas de 
aspectos socioambientais que se relacionam às ações para a sustentabilidade. Esses aspectos 
foram transformados em três grandes linhas de atuação a partir da compreensão de que o 
Planeta hoje passa por uma crise ambiental grave devido a uma cultura de consumo 
insustentável exercido pelo ser humano. Esse consumo gera uma pressão crescente sobre os 
ecossistemas naturais que levaram as Nações a discutirem e proporem medidas de controle e 
gestão racional dos recursos naturais. Diante desse panorama, o CFCAm norteará suas 
atividades nas seguintes linhas (Figura 3): 

Linha 1: Produção Limpa e Consumo Sustentável 

Seguirá a lógica de que o principal problema da crise ambiental atual decorre de padrões de 
produção e consumo insustentáveis. O Ensino, a Pesquisa, a Extensão, a Gestão Administrativa 
e todas as outras formas de atuação, proporcionarão ações de produção limpa e de consumo 
consciente. O CFCAm abrigará cursos e modelos de formação que se relacionam com todas as 
áreas do conhecimento. 

Linha 2: Gestão de Sistemas Naturais e Controle Amb iental 

Abordará as temáticas relacionadas aos mecanismos de gestão e controle, elaborados para a 
garantia da manutenção do equilíbrio socioambiental do Planeta. 

Linha 3: Ecossistemas Naturais 

Abordará a apropriação do conhecimento (básico e aplicado) sobre os ecossistemas naturais, 
visando subsidiar de maneira realista, as boas práticas em sustentabilidade. 
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Figura 3. Linhas de atuação do CFCAm e suas relaçõe s. As setas indicam a necessidade de um 
consumo sustentável e de uma produção limpa (setas azuis), visando atenuar a forte pressão 
humana exercida sobre os ecossistemas naturais (set as vermelhas). 

 

Os parâmetros e ideias acima explicitados nortearam os principais aspetos e tomadas de 
decisões relacionados ao CFCAm. 

Foi oferecido apoio às Diretorias de Sustentabilidade da PROSIS e de Infraestrutura da 
PROPA no sentido de formular programas e projetos para uma efetiva inserção do 
conceito de sustentabilidade nas atividades da UFSB. Entre estas incluem-se a formação 
dos ecotimes, incorporação do sistema de acompanhamento do consumo de água e 
energia, Aguapura, orientações para os projetos arquitetônicos, construtivos e de 
infraestrutura dos campi universitários e reformas construtivas. 

Nos três quadrimestres de 2015 foi oferecido o componente curricular, Sustentabilidade é 
Possível? Como construí-la, de forma conjunta, presencial e metapresencial, para todos 
os campi. O objetivo desta oferta foi desenvolver uma visão crítica sobre o desafio 
representado pela busca da sustentabilidade e possíveis caminhos e métodos para sua 
construção. Procurou-se também, elaborar uma visão conjunta com relação ao conceito 
da sustentabilidade ambiental. Participaram da equipe docente os professores, Matheus 
Ramalho, Anders Schmidt, Livia Lemos e Marcia Roner de Teixeira de Freitas, Florisvalda 
Santos, Leonardo Moraes, Gabriela Narezi e Lenir Abreu de Porto Seguro, Daniel Piotto e 
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a Coordenadora de Sustentabilidade da Prosis, Valerie Nicolier em Itabuna. Esta última 
teve papel de destaque na organização do conteúdo e direcionamento do componente 
visando a incorporação dos conceitos e práticas nele trabalhados na gestão ambiental da 
universidade. Para oferecer este componente, de forma simultaneamente presencial e 
metapresencial, foi desenvolvida metodologia baseada no protagonismo do docente  
sobre as tecnologias digitais. Isto é, num primeiro momento, adequar as tecnologias 
digitais aos métodos de ensino presenciais, tais como a lousa digital com aplicativos 
gráficos de modo síncrono, potencializando a capacidade de troca de conhecimentos 
entre estudantes e docentes, como se todos estivessem num único espaço, dentro na 
linha das denominadas paredes digitais. Utilizamos os espaços virtuais oferecidos pelo 
programa Openmeeting gerenciado pelo Teclim/UFBA, em seguida o Openmeeting 
vinculado ao Moodle/UFSB do CC e por último o sistema web conference da UFSB junto 
a RNP.  O programa Moodle foi intensamente usado para apoiar as práticas de ensino-
aprendizado. Os TAs Luciano Lamournier, Kallil Tavares Alves, Cesar, Paula Lopes e 
Andre Santos de Porto Seguro, ofereceram decisivo apoio para tornar este componente 
possível. O CC contou com alunos regulares da UFSB, técnicos administrativos e alunos 
especiais. 

Em atendimento ao EDITAL FAPESB/SEMA No 002/2014 - Apoio à Formação e 
Articulação de Redes de Pesquisa Ambiental no Estado da Bahia, foram elaborados dois 
projetos em articulação com pessoas e instituições, iniciando assim um ciclo de parcerias 
locais. O primeiro projeto, coordenado pelo prof. Asher Kiperstok, foi intitulado "Controle 
de Consumo de Água em Escolas e na Universidade Pública do Sul da Bahia", em 
parceria com os Colégios Universitários (CUNIs) da UFSB, a Secretaria de Educação do 
Município de Porto Seguro, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e o Governo do 
Estado da Bahia, entre outros. Outra proposta apresentada teve o prof. Jorge Costa como 
coordenador e foi intitulada “Implantação da Rede da Mata Atlântica de Ações e 
Pesquisas SócioAmbientais (REMA)”, contando com a participação das seguintes 
instituições: 1) Na Coordenação e Execução estavam a UFSB, Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC), Comissão Executiva para o Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), 
Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora) do Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro (JBRJ) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa – Tabuleiros 
Costeiros); e, 2) Na Execução/Colaboração, contava-se com as instituições acima 
mencionadas e mais a UFBA, a Universidade Federal do Recôncavo (UFRB), a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), técnicos da Estação Ecológica 
Pau Brasil (ESPAB) da CEPLAC e o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA). A primeira proposta não foi classificada para receber verbas e a 
Rede não chegou a ser submetida devido a diferentes indecisões das demais instituições 
quanto ao formato final da Rede a ser apresentada, resultando no atraso no momento da 
submissão eletrônica ao órgão financiador. Contudo, dessas iniciativas firmaram-se uma 
maior aproximação entre os diferentes membros e instituições que integravam a proposta. 
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Os professores do CFCAm participaram dos primeiros estágios da promoção e 
organização do II Encontro Latino Americano de Universidade e Sustentabilidade 
(ELAUS), realizado em outubro de 2015 em Porto Alegre, que contou com participação de 
convidados nacionais e internacionais e acompanhadas com grande interesse pelos 
estudantes da primeira turma de ingressantes da UFSB. 

Estes docente envolveram-se diretamente, também, com as intensas atividades 
desenvolvidas na UFSB, tais como seminários pedagógicos e de seleção de proponentes 
à redistribuição, elaboração de edital de concurso para Servidores Docentes, correções 
de provas e participação em bancas; participação da liderança local para organização e 
execução do concurso para Servidores Técnicos Administrativos (TAs). 

Após os concursos, vários docentes concursados e redistribuídos, além de alguns TAs se 
juntaram à ideia do CFCAm e passaram a contribuir com ações que agregaram. Essas 
pessoas desenvolveram várias ações conjuntas e/ou individuas que, somadas, passam a 
dar uma certa concretude ao Centro de Formação. Em julho de 2015, o prof. Jorge A.S. 
Costa assumiu o vice-decanato do CFCAm a convite do prof. Asher Kiperstok, tendo sido 
designada a tarefa de auxiliar na organização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 
(PPCs) de 2º Ciclo. 

Durante as discussões que pretendiam criar a REMA (Rede da Mata Atlântica de Ações e 
Pesquisas SócioAmbientais), a participação da UFSB no Programa Arboretum, junto aos 
Serviço Florestal Brasileiro/MMA, ao Ministério Público (sede de Teixeira de Freitas) e a 
ESPAB/CEPLAC, foi delineada e negociada de forma que mesmo sem a criação da Rede 
houve o estabelecimento de parceria da UFSB no Programa. 

Desde o início das atividades do CFCAm também foi tomando corpo a ideia trazida pelos 
professores Jorge Costa e Cristiana Costa da criação de um Jardim Botânico da UFSB. 
Um Jardim Botânico é uma área protegida, constituída por coleções de plantas vivas, 
cientificamente reconhecidas, organizadas, documentadas e identificadas, com a 
finalidade de estudo, pesquisa e documentação do patrimônio florístico do País. Ele é 
acessível ao público e serve à educação, à cultura, ao lazer e à conservação do meio 
ambiente. O Jardim Botânico idealizado para a UFSB possui um modelo descentralizado 
e capilar na forma de integrar a Sociedade com a Natureza. A nossa sede principal está 
sendo instalada no município de Porto Seguro, Bahia, Brasil, sob a gestão da 
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e os cuidados de toda a comunidade do sul 
da Bahia. As coleções de plantas, acervos culturais e estéticos são integrados ao MASB 
em todos os municípios do sul da Bahia onde a UFSB possua parcerias, como uma rede 
de espaços que garantem a peculiaridade da relação planta-ser humano-ambiente de 
cada local e de cada comunidade, formando uma constelação de ações em prol da 
conservação da biodiversidade em nossa região. A proposta pretende aproveitar espaços 
já existentes e pertencentes à UFSB e à Comissão para o Plano da Lavoura Cacaueira 
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(CEPLAC), especialmente os espaços da Estação Ecológica Pau Brasil (ESPAB) e dos 
campi da UFSB 

O primeiro nome pensado foi Jardim Botânico da Costa do Descobrimento em 
homenagem ao Território de Identidade onde a sede principal está sendo instalada, mas a 
interlocução com diferentes atores da sociedade interna e externa da UFSB trouxeram 
uma reflexão de que esse talvez não seja um nome muito apropriado visto que traz 
consigo um certo preconceito histórico frente aos povos que aqui habitavam antes da 
chegada de Pedro Álvares Cabral, podendo resultar em mal entendidos. A partir de então, 
passou-se a chamar Jardim Botânico da Mata Atlântica Sul-Baiana (JB MASB) e com 
esse nome, foi submetido uma proposta de Programa ao EDITAL PROEXT 2016: 
PROGRAMA DE APOIO À EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA MEC/SESu - Linha 18 – Meio 
Ambiente e Recursos Naturais, sob o título “Jardim Botânico da Mata Atlântica Sul-baiana: 
Estratégias de Conservação da Biodiversidade e Sustentabilidade”. Participaram da 
proposta 27 pesquisadores dentre os quais 21 estão nos quadros da UFSB e os demais 
pertencem às seguintes instituições: CEPLAC, EMBRAMPA, JBRJ/MMA, RPPN Bom 
Sussêgo e SBF/MMA. 

No mesmo Edital foi submetido, tendo o prof. Asher Kiperstok como proponente e a 
participação de vários docentes e técnicos da UFSB, o programa intitulado “Controle de 
Consumo de Água em Escolas e na Universidade Pública do Sul da Bahia”; bem como o 
projeto “Núcleo de Extensão e Desenvolvimento Tecnológico em Agroecologia e 
Conservação da UFSB”, sob a coordenação da profa. Gabriela Narezi. Além destes, 
foram submetidos outros dois projetos sob a coordenação de docentes do CFCAm, mas 
nenhum obteve sucesso na classificação para a obtenção de verbas devido 
principalmente a falta de uma infraestrutura adequada para o desenvolvimento das 
atividades propostas naquele momento. 

Os membros do CFCAm também participaram ativamente da elaboração de uma 
proposta interinstitucional submetida ao Edital CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-
INFRA - PROINFRA – 02/2014 – Equipamentos Multiusuários e da elaboração do 
documento da Comissão de Ética no Uso de Animais - CEUA que resultou na Resolução 
N° 22/2015. 

Reuniões na busca de parcerias foram realizadas com o grupo do Coral-Vivo, entidade 
que possui importante atuação na região voltada para a pesquisa e a conservação dos 
ambientes marinhos. As conversas se mostraram bastante produtivas e já resultaram na 
participação de pesquisadores do Coral-Vivo em eventos da UFSB e vice-versa. Espera-
se que no futuro exista a possibilidade de estágios, aulas práticas e convênios de 
pesquisa entre as duas instituições devido ao grau avançado de negociações e 
entendimento que já se alcançou. 
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A parceria com o IFBA de Porto Seguro também encontra-se em estágio bastante 
avançado de integração, tendo já pesquisas em andamento que envolvem docentes e 
estudantes das duas instituições (IFBA e UFSB). 

Foram submetidas duas APCNs diretamente ligadas ao CFCAm devido a sua natureza e 
proponentes, a saber: 1) o Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical e 
Conservação (Biotrópico); e, 2) o Programa de Pós-Graduação em Pessoas, Processos e 
Produtos para a Sustentabilidade (P3S). Infelizmente, e devido principalmente a falta de 
infraestrutura adequada e de interação previa suficiente entre os participantes do corpo 
docente, as propostas não conseguiram obter nota 3, necessária para a sua aprovação. 
Observe-se contudo que estas deficiências, normais em instituições em estágio inicial de 
formação, serão rapidamente superadas, abrindo caminho para a sua futura aprovação. 

Os docentes ligados ao CFCAm submeteram 31 projetos de pesquisa a diferentes 
agências de fomento (FAPESB, CNPq, MEC, etc); são membros e/ou coordenam outros 
22 projetos em andamento, contendo parcerias de diversas instituições nacionais e 
internacionais; desenvolvem seis (6) projetos/atividades de extensão; e, integram 
Conselhos, Comitês e Câmaras Técnicas de diferentes órgãos das esferas Municipal, 
Estadual e Federal, a exemplo do Conselho de Meio Ambiente do Município de Porto 
Seguro e da RESEX do Corumbáu em Caravelas. 

No período de 2014 a 2015 foram realizadas duas Semanas Nacionais de Ciência e 
Teconologia (SNCT), o Encontro Nacional de Bacharelados e Licenciaturas 
Interdisciplinares (ENABLI), a I Semana de Ciências, Cultura, Arte e Tecnologia 
(SECCAT), o I Fórum Social da UFSB e a Semana Nacional da Mata Atlântica que foi 
organizada pelo Ministério do Meio Ambiente, entre outros eventos que contaram com a 
efetiva participação dos docentes da UFSB ligados ao CFCAm, seja na coordenação ou 
equipe organizadora, seja na participação como coordenador de mesa ou apresentador. 

O Seminário de Habitações Sustentáveis, realizado em novembro de 2014, contou com a 
participação de palestrantes de vários estados reunidos em Porto Seguro por ocasião de 
reunião da Rede PROSAB da Finep. 

 Já o Seminário de Economia Florestal e Sustentabilidade, também realizado em 
novembro de 2014, atraiu ONGs, Universidades, instituições de fomento científico, órgãos 
públicos,  empresas e consultores vinculados ao tema, para discutir mecanismos para 
aproveitamento do potencial madeireiro e de desenvolvimento de outros produtos de base 
florestal e da silvicultura na região. Foi levantada a importância da UFSB desenvolver 
esforços no sentido de implementar cursos de 2o e 3o ciclos, assim como projetos de 
pesquisa e desenvolvimento no tema do Design e Sustentabilidade. Nesta linha de 
desenvolvimento foram mantidos diversos contatos com a Associação Baiana de 
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Empresas de Base Florestal, Fórum Florestal do extremo Sul da Bahia, Consorcio 
Municipal da Mata Atlántica - CIMA, Marceneiros do Municipio de Camacã e 
Assentamento Terravista. Com este último foram desenvolvidas ideias no sentido de 
participar de projetos de desenvolvimento regional coordenados pela CIMA e o 
Assentamento. 

Na Semana Nacional de Ciências e Tecnologia visando estreitar os laços com as escolas 
do ensino médio de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália foi oferecido pela professora 
Lenir Abreu e Jailson de Novais um minicurso de 20 horas para os professores da rede e 
para os estudantes da UFSB. Os professores desenvolvem ainda projeto de extensão 
denominado : A Construção de uma Comunidade de Aprendizagem com foco no Ensino 
de Ciências Investigativo: Parceria Escola x Universidade 

A coordenação de outros três grandes eventos também conta com a participação da 
UFSB através dos docentes do CFCAm, a saber: 1) XXII Encontro Brasileiro de Ictiologia, 
sob a coordenação do prof. Leonardo Evangelista Moraes; 2) XIV International 
Palynological Congress (IPC); e, 3) X International Organisation of Palaeobotany 
Conference (IOPC). Os dois últimos conta com a participação do prof. Jailson Santos de 
Novais na comissão organizadora dos eventos. Além destes, espera-se uma efetiva 
participação dos docentes do CFCAm na organização e execução da 68ª Reunião Anual 
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o que já vem sendo demonstrada 
através da participação nas reuniões de preparação para o evento. 

Foram estabelecidos convênios e cooperações nacionais e internacionais, tais como: 1) o 
Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o Centro Interdisciplinar de Neurociência da 
Universidade de Valparaiso, no Chile, a partir da iniciativa do prof. Orlando Jorquera; 2) o 
ACT com o Jardim Botânico de Nova York (New York Botanical Garden - NYBG), com 
participação do prof. Jorge Costa; 3) o projeto Mecanismos de REcuperación de 
DEpredadores apicales en áreas marinas protegidas MEDiterráneas (REDEMED), 
financiado pelo Ministerio de Economia y Competitividad, da Espanha, contando com a 
participação dos professores Carlos W. Hackradt e Fabiana F. Hackradt; e, 4) o convênio 
com a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), com participação do prof. Jorge 
Costa. 

Existe ainda a participação como membros permanentes ou colaboradores em sete 
Programas de Pós-Graduação, a saber: 1) Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Industrial (PEI) da Universidade Federal da Bahia (UFBA); 2) Programa de Pós-
Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA) da Universidade Federal do Oeste da Bahia 
(UFOB); 3) Programa de Pós-Graduação em Sistemas Aquáticos Tropicais (PPGSAT) da 
Universidade Estadual de Santa Cruz; 5) Programa de Pós-Graduação em Bioteconologia 
(PPGBioTec) e Programa de Pós-Graduação em Botânica (PPGBot), ambos da 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS); 6) Especialização em Ciência e 
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Tecnologia Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
(IFBA), campus Porto Seguro; entre outros. 

Foram criados três grupos de pesquisa que agregam pesquisadores dos campos do saber 
científico, artístico e humanístico tanto da UFSB como de outras instituições nacionais e 
internacionais. Os grupos de pesquisa são: 1) Conservação da Biodiversidade Vegetal e 
Sustentabilidade (CBVS); 2) Ecologia e Conservação de Sistemas Marinhos e Costeiros; 
3) TECLIM_UFSB - Produção Limpa, Gestão e Consumo Sustentável 

No ensino, o intenso trabalho dos docentes ligados ao CFCAm tem focado na elaboração, 
coordenação e execução de Componentes Curriculares e dos PPCs dos cursos de 2º 
Ciclo, a saber: 1) Curso de Ciências Biológicas, cuja responsável pela organização da 
equipe e das informações tem sido a profa. Cristiana Costa; e, 2) Curso de Oceanologia, 
sob a responsabilidade de agregação da profa. Fabiana Hackradt. 

Os cursos foram pré-aprovados pelo CONSUNI e encontram-se atualmente em fase final 
de elaboração a partir de uma intensa participação intercampi de docentes, contando 
ainda com consultas e feedbacks de estudantes do BI Ciências que têm interesse nos 
respectivos cursos de 2º Ciclo. Ambos os projetos apresentam diferenciais importantes na 
formação de egressos que certamente serão marcos na formação desses profissionais no 
Brasil. 

Os docentes ligados ao CFCAm também têm trabalhado na elaboração, coordenação e 
execução de Componentes Curriculares e dos PPCs dos cursos de 1º Ciclo, 
especialmente do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e da Licenciatura 
Interdisciplinar em Ciências da Natureza. 

Por fim, conclui-se que mesmo sem uma formalização do CFCAm a partir de uma 
alocação oficial dos docentes segundo uma legislação própria da UFSB, vários docentes 
lotados no campus Sosígenes Costa em Porto Seguro, foram agregados pelo Decanato 
em torno de uma ideia e de trabalhos em prol da sustentabilidade, o que resultou em 
muitas das ações apresentadas no presente relato. Espera-se que a oficialização da 
alocação docente ao CFCAm e a disponibilização de uma infraestrutura adequada 
possibilitem um grande avanço das Ciências Ambientais na UFSB. 

É importante que se avance na definição da vinculação dos docentes aos Centros de 
Formação da UFSB e das formas de participação destes, em todos os campi, no cursos 
de segundo e terceiro ciclos das ciências ambientais, assim como nos projetos de 
pesquisa e extensão. Estas definições são necessárias para poder se pensar na 
execução de um planejamento, participativo e descentralizado das atividades do CFCAm 
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Este documento não conseguiu incorporar as diversas iniciativas no campo das ciências 
ambientais desenvolvidas pelos colegas dos campi de Teixeira de Freitas e Itabuna. Esta 
lacuna poderá ser evitada em futuros relatórios a partir de uma definição mais clara do 
pertencimento dos docentes aos CFs e a busca por uma melhor integração intercampi. É 
importante salientar que as atividades do CFs não devem ser definidas apenas por um 
planejamento centralizado mas deve se deixar o devido espaço para que as iniciativas 
oriundas dos docentes possam florescer e frutificar.  

 

Porto Seguro, 31 de dezembro de 2015 
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