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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ENGENHARIA FLORESTAL, 

REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020. 

 
Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e vinte, com início às quatorze horas e dois minutos, 

realizou-se, por videoconferência, a quinta reunião ordinária de 2020 do Colegiado de Engenharia 

Florestal. Atendendo as recomendações da Portaria Nº 163/2020, que trata do enfrentamento a 

pandemia de COVID-19 a reunião foi realizada de forma remota. A reunião foi dirigida pelo 

Coordenador do Colegiado, o docente Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita, e estiveram presentes os 

professores Andrei Caíque Píres Nunes, Ândrea Carla Dalmolin, Luiz Fernando Silva Magnago, 

Rafael Henrique de Freitas Noronha, Mara Lúcia Agostini Valle e Lyvia Julienne Sousa Rêgo (como 

ouvinte). Os discentes foram representados por Kethlin Romão, Victor Leon e Marcos Nery (como 

ouvinte) e os técnicos administrativos por Débora Oliveira dos Santos Teixeira. A pauta, que foi 

compartilhada eletronicamente, foi composta dos seguintes pontos: 1. Informes. 2. Planejamento 

aprovado em Congregação. 3. Retomada das aulas: Calendário e resoluções. 4. Componentes a 

serem retomados  (2020-1) e  ministrados  em 2020-2.  5.  Horário  2020-2.  6.  Resolução PROA 

Indicação membro. 7. PAC 2021. 8. Atividades complementares. 9. ENADE. 10. Regulamento 

TCC. 11. O que ocorrer. 1. Informes: a) O coordenador enviou emails para todos os estudantes, 

representantes discentes e professores, via SIGAA, sobre a retomada das aulas de forma remota (Com 

as resoluções e Calendário). b) Também lembrou que, em decorrência do dia do Engenheiro Florestal, 

houveram vários eventos virtuais de Engenharia Florestal no mês de julho e ainda ocorrerão outros no 

mês de agosto. Portanto, os alunos deverão estar atentos para participarem. c) Justificou que, em 

decorrência da pandemia, ocorreu atraso na finalização do vídeo de divulgação do Curso. d) 

Comunicou que foi aprovada uma nova resolução (N°14/2020) sobre Crédito Condicional e que 

docentes e discentes devem se inteirar da mesma. e) Deu ciência da aprovação da nova resolução 

(N°09/2020) sobre regime de exercício domiciliar: prerrogativa concedida em alguns casos 

excepcionais, principalmente por motivos de saúde. f) Afirmou ter mais uma vez solicitado do 

decanato um retorno sobre o licenciamento da Polícia Federal para compra de reagentes; mas, segundo 

o decano, o processo continua em andamento. g) Por fim, noticiou o recredenciamento da UFSB para 

o Programa Idioma sem Fronteiras. Incentivou os alunos a fazerem parte do Programa e discorreu 

sobre a sua qualidade e relevância para formação acadêmica do graduando. 2. O coordenador recebeu 
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do decanato a devolutiva do planejamento 2020.2 que foi solicitado com objetivo de garantir carga - 

horária mínima para todos os docentes. A Congregação aprovou o planejamento (Reunião ordinária 

07/07/2020) e o Colegiado ratificou a decisão/planejamento sem objeções. 3. A fim de tratar da 

retomada das aulas de forma remota, foram compartilhados três documentos que irão reger o regime 

de atividades remotas: o calendário Suplementar excepcional 2020, a resolução N°15/2020, e a portaria 

N°409/2020. O coordenador destacou ainda que compartilhou com os estudantes editais abertos pela 

Universidade para garantir que os alunos que não dispusessem de recursos tecnológicos também 

pudessem retomar as atividades. Portanto, haverá a retomada das aulas na segunda semana de agosto 

para finalizar o calendário de 2020.1. O coordenador ressaltou que isto já está referendado e não é mais 

um ponto passivo de discussão. Caso o aluno não possa ou não queira cursar determinado componente 

de forma remota, na primeira semana de aula poderá cancelá-lo; o que é de vital importância para 

evitar reprovações. Outro item enfatizado foi sobre a disponibilidade que o aluno precisa ter no horário 

das aulas para estar logado com os professores. A presença na aula, mesmo que de forma remota, é 

indispensável; até mesmo porque a resolução vai cobrar isso dos docentes (Atividades síncronas e 

assíncronas). Após alguns esclarecimentos solicitados pelos presentes, ficou como encaminhamento a 

necessidade de readequação dos PEAs, conforme Resolução 15/2020, inclusive para os CC que foram 

finalizados com a anuência dos estudantes, e o seu envio à Coordenação. 4. No que se diz respeito aos 

componentes a serem retomados (2020-1) e ministrados em 2020-2, foi feita uma consulta com todos 

os professores envolvidos. As propostas dos ministrantes dos componentes foram aprovadas e constam 

no quadro abaixo. 

2020-2  Ministração remota 

TCC Mara Lúcia Agostini Valle SIM 

Estágio Curricular Andrei Caíque Pires Nunes SIM 

Dendrometria Luis Fernando Silva Magnago SIM 

Entomologia Florestal Alexandre Arnhold SIM 

Ecologia Florestal Daniel Piotto SIM 

 

Desdobro, Secagem e Acabamento 

 

Ricardo Gabriel de A. Mesquita 

 

SIM 

 

Melhoramento e Biotecnologia Florestal 
Andrei Caíque P. Nunes/ Jannaina 

Velasques da C. Pinto 

 

SIM 

Sistemas de Informação Geográfica Alexandre Arnhold SIM 

Introdução a Engenharia Florestal Lyvia Julienne Sousa Rêgo SIM 

Sistemática de Espermatófitas Jomar Gomes Jardim SIM 
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TEEF Andrei Caíque Pires Nunes SIM 

2020-1   

Comunicação e Extensão Florestal 
 

Joseline Pippi 
SIM/Retomada em 
Agosto 

Colheita e Transporte Florestal Andrei Caíque Pires Nunes Finalizado 

Gestão e Conservação de Recursos Hídricos  
Nadson Ressyé Simões da Silva 

 
Finalizado 

Estruturas e Tecnologias Construtivas com 

Madeira 
 
Mara Lúcia Agostini Valle 

 
Finalizado 

Produtos Florestais não Madeireiros 
 

Ricardo Gabriel de A. Mesquita 

 

Finalizado 

Dendrologia 
 

Jomar G. Jardim/Daniel Piotto 
SIM/Retomada em 

Agosto 

Sementes Florestais 
 

Carlos Eduardo Pereira 
SIM/Retomada em 
Agosto 

Economia e Administração Florestal 
 

Lyvia Julienne Sousa Rêgo 
SIM/Retomada em 
Agosto 

Técnicas e Análises Experimentais para 

Engenharia Florestal 
 
Andrei Caíque Pires Nunes 

 
SIM/Em andamento 

Propriedades Físicas e Mecânicas da Madeira  
Mara Lúcia Agostini Valle 

SIM/Retomada em 

Agosto 

Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas 
 

Jaqueline Dalla Rosa 
SIM/Retomada em 
Agosto 

TEEF-Legislação Florestal 
 

Ricardo Gabriel de A. Mesquita 

 

Finalizado 

TEEF- Biologia e Controle de Formigas 
Cortadeiras 

 

Alexandre Arnhold 
 

NÃO/CANCELAR 

Manejo de Fauna Silvestre 
 

Edison Rogerio Cansi 
SIM/Retomada em 
Agosto 

Viveiros Florestais Alexandre Arnhold Finalizado 

Finalizado: O componente teve continuidade após a suspensão das aulas presenciais, com a anuência 

da totalidade dos estudantes e foi concluído; Em andamento: O componente ainda está em andamento 

após a suspensão das aulas presenciais, com a anuência da totalidade dos estudantes, e será concluído; 

Sim/Retomada em Agosto: O componente será retomado em Agosto conforme o calendário acadêmico 

suplementar e será concluído; Não/Cancelar: O componente não poderá ser retomado em Agosto 

conforme o calendário acadêmico suplementar e deverá ser cancelado. O prof. Alexandre Arnhold 

informou que o componente (TEEF- Biologia e Controle de Formigas Cortadeiras) não foi iniciado, 

porque seria concentrado no final do quadrimestre e por ter muitas atividades práticas seria necessário 

cancelá-lo. 5. O Horário 2020-2 foi compartilhado via e-mail com todos os docentes do Curso e não 

houve nenhuma manifestação contrária. Da mesma maneira, no momento da reunião, ninguém 
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esboçou objeção, aprovando o mesmo por unanimidade. 6. De acordo a Resolução do PROA todos os 

Colegiados precisam indicar um membro para composição do banco desse Programa de Permanência 

Estudantil. Considerando o conhecimento que o Coordenador do Curso possui sobre a situação 

acadêmica de cada aluno, foi proposto e apoiado o nome do professor Ricardo Gabriel de Almeida 

Mesquita para esta representação. 7. Em relação ao Plano Anual de Contratação – PAC 2021 foi 

deliberado que se solicite, da parte da comissão responsável, o estabelecimento de fluxo para 

preenchimento da planilha e encaminhamento dos pedidos de compras. Este fluxo deve envolver 

critérios, valores, prazos e retorno quanto a itens anteriormente solicitados. O prof. Ricardo informou 

que enviou email para os professores do CFCAF e enviou as solicitações recebidas. Três professoras 

fizeram solicitações de compras: Rosane, Ândrea e Mara. 8. Considerando que os alunos que vão para 

o último quadrimestre necessitam validar as atividades complementares desenvolvidas, foi deliberado 

a criação de uma comissão para este fim. A comissão aprovada foi composta pelos nomes dos 

professores Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita (presidente), Mara Lúcia Agostini Valle e Lyvia 

Julienne Sousa Rêgo. 9. O Colegiado recebeu da UFSB uma consulta a respeito da contemplação dos 

itens exigidos pelo ENADE (Portaria N°501/2019). Conteúdos específicos: “I. Ecologia e 

ecossistemas florestais; II. Gestão de recursos naturais renováveis; III. Recuperação de áreas 

degradadas; IV. Morfologia, Sistemática e Dendrologia; V. Sementes e viveiros florestais; VI. 

Sistemas e técnicas silviculturais; VII. Solos e nutrição florestal; VIII. Melhoramento e Biotecnologia 

florestal; IX. Experimentação florestal; X. Proteção florestal; XI. Geoprocessamento aplicado à  

Engenharia Florestal; XII. Dendrometria e inventário florestal; XIII. Manejo florestal; XIV. Estradas, 

colheita e transporte florestal; XV. Economia e administração florestal; XVI. Política, projetos e 

legislação florestal; XVII. Manejo de bacias hidrográficas; XVIII. Anatomia e propriedades físicas, 

químicas e mecânicas da madeira; XIX. Secagem e processamento mecânico da madeira; XX. 

Produtos florestais madeireiros e não madeireiros”. Com base neste assunto, o coordenador chamou a 

atenção dos professores quanto à necessidade de se trabalhar os conteúdos cobrados nesse exame e se 

dispôs a ajudá-los compartilhando o material que já possui, bem como trabalhar com as questões das 

provas passadas. 10. Devido ao fato da UFSB não possuir um regulamento específico para produção 

dos trabalhos de conclusão de curso – TCC, foi requisitado ao NDE que preparasse um documento de 

normas específico para a Engenharia Florestal. O regulamento preparado pelo NDE foi compartilhado 

por e-mail com todos os docentes para apreciação e devidos ajustes e finalmente apresentado para 

aprovação no Colegiado. O documento foi aprovado sem nenhuma manifestação contrária. O 
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coordenador lembrou que professora Mara Lúcia Agostini vai ministrar o componente TCC no 

próximo quadrimestre e, desde já, sugeriu uma reunião entre ela e os alunos para começarem a ajustar 

os trâmites. Também advertiu, fortemente, os discentes a respeito do cumprimento dos prazos 

estabelecidos. 11. O que ocorrer: a) Professor Andrei Caíque Nunes lembrou que o estágio também 

vai ocorrer no próximo quadrimestre. Na condição de responsável pelo estágio, informou que no 

quadrimestre passado já realizou reunião com os estudantes e repassou a eles todas as normas, e os 

documentos exigidos pela Universidade para conclusão do estágio. b) Professor Ricardo comunicou 

que gostaria de reunir-se com todos os discentes do Curso para planejamento futuro, para tratar de 

pendências e convalidações. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às quinze horas e vinte e um 

minutos, encerrou-se a reunião e eu, Débora Oliveira dos Santos Teixeira, Técnica Administrativa 

SIAPE 185008, lavrei a presente ata que, depois de lida e estando em conformidade, deverá ser 

aprovada e por todos assinada. 

 

Itabuna 31 de julho de 2020 
 

 

 

 

 

Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita  

Andrei Caíque Pires Nunes 

 

Ândrea Carla Dalmolin  

Mara Lúcia Agostini Valle  

Rafael Henrique de Freitas Noronha  

Luiz Fernando Silva Magnago  
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Kethlin de Carvalho Santos Romão  

Victor Leon Rocha Araujo  

 

Débora Oliveira dos Santos Teixeira  
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