
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS (CF-CAm) 

1.1. Breve apresentação do CF-CAm 

 O Centro de Formação Profissional em Ciências Ambientais (CFCAm) da UFSB é 
uma Unidade Universitária, com sede em Porto Seguro-BA, e tem como missão principal 
formar e capacitar profissionais em cursos de Graduação e Pós-Graduação relacionados às 
Ciências, bem como desenvolver a Pesquisa e a Extensão. Tem ainda a responsabilidade 
de subsidiar as discussões e ações em sustentabilidade. Nesse sentido, o CFCAm articula-
se com a PROSIS (Pró Reitoria de Sustentabilidade e Integração Social), com os CUNIs 
(Colégios Universitários), IHACs (Institutos de Humanidades, Artes e Ciências) e demais 
Centros de Formação (CFs) a fim de se estabelecer um constante diálogo e avaliação das 
ações sobre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão em Ciências Ambientais. 

Considera-se as atividades do CFCAm 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. A partir da nomeação do 
Decano, Dr. Asher Kiperstok First (professor cedido pela Universidade Federal da Bahia-
UFBA), 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 01 de julho de 2015, o Decano do CFCAm designou o prof. Jorge Antonio Silva Costa 
como Vice-Decano do CFCAm. Para maiores detalhes das ações do CFCAm durante a 
gestão 2013-2015, ver o Relatório CFCAm - gestao 2013-2015_31-12-2015, encaminhado 
à Reitoria da UFSB em 31 de dezembro de 2015 (ANEXO I). 

 A Vice-Reitora, no exercício do cargo de Reitora da Universidade Federal do Sul 
da Bahia, nomeou a partir de 1º de janeiro de 2015, o Prof. Jorge Antonio Silva Costa, 
como Decano pro tempore do CFCAm, através da Portaria No. 07/2015, de 08 de janeiro 
de 2015, Seção 2, página 33, do Diário Oficial da União (DOU).. 

O CFCAm está estreitamente integrado ao Instituto de Humanidades, Artes e 
Ciências (IHAC) do Campus Sosígenes Costa (CSC), atuando no primeiro ciclo como um 
coparticipante na operacionalização do Bacharelado Interdisciplinar (BI) em Ciências. 
Com essa configuração, os Componentes Curriculares (CCs) preparatórios aos cursos 
profissionais de Segundo Ciclo, que compõem a Área de Concentração (AC) em Estudos 
Ambientais do BI em Ciências, são ministrados no CFCAm. 

Os cursos de Segundo Ciclo serão ministrados no CFCAm, situado no CSC.  Seu 
elenco compreenderá cursos de Graduação Profissional (GP), com destaque para cursos 
relacionados às Ciências Ambientais, como Ciências Biológicas, Oceanografia, Geologia, 
entre outros. Em todos os casos, a configuração dos cursos de Segundo Ciclo, a serem 
definidos e aperfeiçoados a partir dos Projetos Pedagógicos do Curso (PPCs), implicará 
carga horária de sala de aula reduzida e programação compacta, especificando e 
enfatizando metodologias de ensino aprendizagem com forte ênfase na auto-instrução, 
aprendizagem orientada por problemas e por projetos, trabalho em equipe e foco na prática. 
A duração dos cursos profissionais será estabelecida obedecendo a natureza da formação e 
as diretrizes curriculares das profissões respectivas. 



A formação de Terceiro Ciclo também é de responsabilidade do CFCAm. Sua 
implantação se dará gradualmente, respeitando-se a modularidade da estratégia de 
construção institucional desta Universidade e a composição do corpo docente. Visando 
ajustar critérios de flexibilidade curricular e integração com demandas da sociedade, a 
formação de pós-graduação (PG) será realizada em Programas Integrados de Pesquisa, 
Extensão e Criação (PIPECs) ou independentes até que os PIPECs sejam estabelecidos, 
organizados e operados sem as restrições de estruturas institucionais fixas e estabelecidas. 

A estrutura acadêmica do CFCAm foi pensada para atender às demandas das três 
esferas dos aspectos socioambientais que se relacionam às ações para a sustentabilidade 
(Ambiental, Econômica e Social). 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 1), descritas abaixo: 

 

Linha 1: Ecossistemas Naturais 

Aborda a apropriação do conhecimento (básico e aplicado) sobre os ecossistemas 
naturais, visando subsidiar de maneira realista, as boas práticas em sustentabilidade. 

 

Linha 2: Gestão de Sistemas Naturais e Controle Ambiental 

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

 

Linha 3: Produção Limpa e Consumo Sustentável 

Segue 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, permitem 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. 

 



 
Figura 1. Linhas de atuação do CFCAm e suas relações. 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 
(setas vermelhas). 

 

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

O presente relatório refere-se as ações realizadas no ano de 2015 (gestão anterior) 
e das perspectivas para 2016 (gestão atual). 

 

1.2. Ações desenvolvidas em 2015 

O CFCAm desenvolveu ações para o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão. A 
seguir é apresentado um breve relato dos trabalhos: 

 

Apoio na formulação da área de concentração em Estudos Ambientais para o BI em 
Ciências 

O CFCAm, através de sua representação e dos docentes da área, trabalhou na 
construção de propostas acerca do que poderia vir a ser o percurso, quadrimestre a 
quadrimestre, da Formação Geral e, especialmente da Formação Específica, de um 
estudante que tivesse a intenção de fazer um curso de 2º ciclo na área de Concentração em 



Estudos Ambientais, tendo em vista o PPC do BI-Ciências. Essas propostas serviram de 
informação para os envolvidos na elaboração do PPC do BI-Ciências. 

 

Condução dos processos de construção dos PPCs dos cursos do segundo ciclo. 

Após a liberação do CONSUNI, O CFCAm conduziu o trabalhando na construção 
dos seguintes PPCs: 

• Curso de Ciências Biológicas 

• Curso de Oceanografia 

• Auxílio no Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental (em parceria com o 
CF-CTI) 

Foram designadas as professoras Cristiana Barros Nascimento Costa e Fabiana 
Félix Hackradt como representantes do CFCAm para cada um dos processos de construção 
dos PPCs, dando a elas a autonomia, como relatoras do processo, para: convocar e presidir 
as reuniões necessárias; coordenar as atividades de elaboração do PPC; analisar e emitir 
parecer acerca das recomendações para as atualizações das versões do PPC. Os PPCs 
encontram-se na fase de finalização para submissão ao CONSUNI. 

 

Planejamento de Laboratórios 

O CFCAm, através da representação dos docentes Carlos Wener Hackradt 
(representante do CFCAm) e Leonardo Evangelista Moraes (representante do IHAC do 
CSC), participou ativamente da Comissão de Laboratórios que ajudou a planejar as 
normativas e os Layouts dos laboratórios a ser implantados na UFSB. 

 

Elaboração e submissão de propostas de cursos terceiro ciclo 

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), sob a coordenação do Prof. Nadson Ressyé Simões 
Silva; e, 2) o Programa de Pós-Graduação em Pessoas, Processos e Produtos para a 
Sustentabilidade (P3S), sob a coordenação do Prof. Asher Kiperstok. 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. Observa-se contudo, que estas deficiências normais em 
instituições em estágio inicial de formação, serão rapidamente superadas, abrindo caminho 
para a sua futura aprovação. 

 

Elaboração e submissão de propostas de Projetos de Pesquisa e Cooperação Técnica 

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. 

Foram realizados e/ou encaminhados Acordos de Cooperação Técnica/Convênios, 
a saber: 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 a 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; 5) o convênio com o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio/MMA), com liderança da profa. Gabriela Narezi; entre outros 
importantes convênios, acordos e contatos de parceria. 

Existe ainda a participação dos docentes do CFCAm em cinco Programas de Pós-
Graduação, a saber: 1) Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA) da 
Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB); 2) Programa de Pós-Graduação em 
Sistemas Aquáticos Tropicais (PPGSAT) da Universidade Estadual de Santa Cruz; 3) 
Programa de Pós-Graduação em Bioteconologia (PPGBioTec) da Universidade Estadual 
de Feira de Santana (UEFS); 4) Programa de Pós-Graduação em Botânica (PPGBot) 
também da UEFS; 5) Especialização em Ciência e Tecnologia Ambiental do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), campus Porto Seguro. 

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 

 

Integração com a Sociedade e Projetos de Extensão 

Os docentes ligados ao CFCAm desenvolvem seis 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. 

Durante o ano de 2015, dois grandes empreendimentos que visam integrar cultura, 
lazer, pesquisa, educação e conservação da biodiversidade, foram apresentados como 
iniciativas do CFCAm e logo incorporados como patrimônios da UFSB, são eles: 1) o 
Jardim Botânico da Floresta Atlântica Sul baiana (FLORAS), idealizado por Jorge Costa e 
Cristiana Costa; e, 2) o Instituto Interdisciplinar de Ciências do Mar (IIICMar), idealizado 
por Carlos Hackradt e Fabiana Hackradt. 



O Jardim Botânico FLORAS possui um modelo descentralizado e capilar na forma 
de integrar a Sociedade com a Natureza. A sede principal está sendo instalada no município 
de Porto Seguro, Bahia, Brasil, sob a gestão da Universidade Federal do Sul da Bahia 
(UFSB) e aos cuidados de toda a comunidade do Sul da Bahia. As coleções de plantas, 
acervos culturais e estéticos são integrados ao FLORAS em todos os municípios do Sul da 
Bahia onde a UFSB possui 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 na região. 
A proposta aproveita espaços já existentes e pertencentes à UFSB e à Comissão Executiva 
para o Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), especialmente os espaços da Estação 
Ecológica Pau Brasil (ESPAB) e dos campi da UFSB. 

O Instituto Interdisciplinar em Ciências do Mar foi pensado para se tornar um 
núcleo de excelência em pesquisa e extensão na área de ciências do mar dentro da UFSB. 
A proposta visa abranger professores, pesquisadores, técnicos e estudantes para resolver 
os principais problemas relacionados com as ciências do mar. A proposta é agregar no 
instituto profissionais de diversas áreas para que possam juntos abordar problemas 
relacionados ao meio marinho, costeiro e de transição, com uma visão interdisciplinar. O 
IIICMar deverá servir de apoio para as atividades de ensino da UFSB no primeiro ciclo, 
tanto nos CCs do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e na Licienciatura 
Interdisciplinar em Ciências da Natureza, servindo como base estruturante para os cursos 
de 2º ciclo em Biologia e, principalmente, Oceanologia e os cursos de 3º ciclo, de pós-
graduação 

 

Participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) 

O CFCAm, através de seus membros, participou da organização, da programação e 
da realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da UFSB (SNCT-2015), um 
evento afiliado à Semana de Cultura, Ciência, Arte e Tecnologia (SECCAT-2015). Uma 
oportunidade de iniciação científica e de debates acadêmicos acerca de importantes temas 
relativos à sustentabilidade, empreendedorismo e à questão ambiental, entre outros ligados 
a temas de grande relevância. 

 

1.3. Ações previstas para 2016 

Em 2016, o CFCAm continuará promovendo as ações necessárias para a 
consolidação das propostas de ensino, pesquisa e extensão. A seguir é apresentada uma 
lista com os principais resultados esperados para 2016. 

• Lotação formal do corpo docente da UFSB no CFCAm; 

• Implantação de infraestrutura física e de pessoal do CFCAm; 

• Formação da congregação, formação dos colegiados de curso e eleição dos 
dirigentes do CFCAm; 



• Aprovação do PPC do BI de Ciências, com a área de concentração de 
Estudos Ambientais e apoio aos IHACs para implementação dos 
componentes curriculares relacionadas ao CF; 

• Finalização e aprovação do PPC de Ciências Biológicas; 

• Finalização e aprovação do PPC de Oceanografia; 

• Iniciar discussões sobre outros cursos possíveis para o CFCAm; 

• Envio da proposta de APCN/CAPES em Ciências e Tecnologias 
Ambientais, nível mestrado acadêmico, em parceria com o IFBA-Campus 
Porto Seguro; 

• Envio de proposta de um Laboratório Multiusuário em Ciências 
Ambientais, a ser submetida à Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT 
02/2016 – Centros Nacionais Multiusuários; 

• Implantação do Jardim Botânico da Floresta Atlântica Sul baiana 
(FLORAS); 

• Implantação do Instituto Interdisciplinar em Ciências do Mar (IICMar); 

• Formulação e envio ao Conselho Universitário da UFSB, de proposta de 
criação de PIPECs e cursos de especialização, Residências e outros cursos 
de 3º ciclo; 

• Participação na 68ª Reunião Anual da SBPC; 

• Fortalecimento, negociação e tramitação de acordos de cooperação técnica 
e captação de financiamentos externos, voltados para atividades de ensino, 
pesquisa e extensão em Ciências Ambientais, bem como para a alocação de 
infraestrutura ao CFCAm. 

 

Docentes que colaboram com CFCAm de 2013 até o momento  
(O presente relatório levou em consideração as atividades dos docentes abaixo) 

 Nome Campus 

1. Alessandra Buonavoglia Costa Pinto  CSC 

2. Carlos Werner Hackradt CSC 

3. Catarina Marcolin CSC 

4. Cristiana Barros Nascimento Costa CSC 

5. Fabiana Felix Hackradt CSC 

6. Fabrício B. Zanchi CSC 

7. Florisvalda Silva Santos CSC 

8. Gabriela Narezi CSC 

9. Gleidson Vieira Marques CSC 

10. Jaílson Santos de Novais CSC 



 Nome Campus 

11. Jorge Antonio Silva Costa CSC 

12. Lenir Silva Abreu CSC 

13. Leonardo Evangelista Moraes CSC 

14. Luiz Norberto Weber CSC 

15. Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes  CSC 

16. Nadson Ressyé Simões Da Silva CSC 

17. Olívia M.P. Duarte CSC 

18. Orlando Jorquera CSC 

 

 

 

 

  



 
 
 

ANEXO I 
 

(Relatório da Gestão do CFCAm 2013 a 2015) 
 

Documento: Relatorio CFCAm - gestao 2013-2015_31-12-2015.pdf 
 

 

 

 
 

 

 


