
GOVERNO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

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

 
 
 

ATA DA 01ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO 

CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL, REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, com início às dezoito horas e dez minutos,                    
realizou-se a primeira reunião da comissão de atividades complementares do curso de Engenharia Florestal,              
do Centro de Formação em Ciências Agroflorestais – CFCAf. A reunião foi dirigida pelo Coordenador do                
Curso, o docente Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita, e estiveram presentes as professoras Mara Lúcia               
Agostini Valle, Lyvia Julienne Sousa Rêgo. A reunião ocorreu de forma remota devido às instruções de                
distanciamento social A pauta foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída dos             
seguintes pontos:1. Pareceres 2020-2; 2. O que ocorrer. 1 . Durante o quadrimestre 2020-2 a comissão recebeu                
4 solicitações de análises e todas foram aprovadas. A documentação foi conferida de forma individual por                
todos os membros de forma remota e em tempo real devido às recomendações de distanciamento social.                
Pareceres: BIANCA DE SOUSA ALELUIA SANTOS matrícula 2018001333, 408 horas; MARCOS JOSÉ            
SOARES NERY, matrícula 2018019060, 150 horas; MARLON DOS SANTOS PEREIRA BIRINDIBA           
GARUZZO, matrícula 2018018410, 180 horas; THASSIANA LACERDA COELHO, matrícula 2018019024,          
179 horas. Os pareceres foram enviados ao colegiado do curso para aprovação final. 2 . Os membros após                 
discussão notaram que as normas das atividades complementares podem ser aprimoradas, e será feito um               
relatório com as sugestões a ser enviado ao NDE do curso para apreciação. Sem mais a tratar, eu, Ricardo                   
Gabriel de Almeida Mesquita, SIAPE 1338484, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada                 
por todos. 
 

 Itabuna, 16 de dezembro de 2020. 
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