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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ENGENHARIA 

FLORESTAL, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021. 

 

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

realizou-se a quarta reunião ordinária do Colegiado de Engenharia Florestal, realizada em caráter 

excepcional de forma remota, e não presencial, atendendo a portaria nº163/2020 da UFSB. A reunião 

foi dirigida pelo Coordenador do Colegiado, o docente Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita, e 

estiveram presentes os professores Andrei Caíque Pires Nunes, Rafael Henrique de Freitas Noronha, 

Ândrea Carla Dalmolin e Daniel Piotto. A categoria dos técnicos administrativos foi representada pela 

servidora Débora Oliveira dos Santos Teixeira e os discentes pelo aluno Victor Leon. A pauta foi 

compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída pelos seguintes pontos: 1. 

Horário 2021-1; 2. Nova FG; 3. Solicitação de Aproveitamento de Estudos do discente Victor 

Leon; 4. Resultados avaliações CCs 2020-1 e 2020-2; 5. Creditação de extensão; 6. O que ocorrer. 

Informes: Professor Ricardo Gabriel deu os seguintes informes: a) O email do Colegiado do Curso 

mudou e, embora o anterior ainda esteja ativo, todos devem habituar-se a usar o segundo. b) O 

planejamento CFCAf 2021 foi aprovado com pequenas alterações e compartilhado pelo decano com 

todos os docentes do CF. c) A nova ferramenta do Pergamun já está ativa e para utiliza-la é necessário 

estar logado e possuir a senha disponibilizada pela Biblioteca. Professor Andrei Caíque deu 

prosseguimento aos Informes: d) A Coordenação de Estágio tem feito contato com as empresas 

florestais da Bahia e de outros estados para estabelecimento de convênios de estágio. A maioria das 

empresas condicionam o estabelecimento do convênio à aprovação do discente no processo seletivo 

da mesma. As tratativas com discentes sobre estágio têm sido feita de forma individual com cada 

discente que tem tentado processos seletivos. Pauta: 1. O Horário 2021.1 foi enviado para os 

professores e não houve manifestação contrária. Uma vez colocado em regime de votação, a aprovação 

deu-se por unanimidade. 2. Foi enviado um email aos membros do Colegiado buscando sugestão a 

respeito da nova Formação Geral da UFSB. Apenas professor Jomar Jardim respondeu e sua sugestão 

foi encaminhada para a Câmara de Graduação. 3. O aluno Victor Leon, através do 

processo 23746.002544/2021-17 requereu aproveitamento de estudos do ISC0104 Química Geral [ 

GAC / GACN ] – com CTA0219 Transformações e Composição da Matéria [ GAC / GACN / TC ] 30 

https://sig.ufsb.edu.br/sipac/protocolo/processo/movimentacao/info_tipo_envio.jsf#this
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h. O pedido foi aceito por todos os presentes. Não houve necessidade de novo parecer, uma vez que 

esse mesmo tipo de aproveitamento já havia sido aprovado anteriormente pelo colegiado mediante 

parecer do docente da área. 4.Os relatórios de avaliações dos componentes 2020.1 e 2020.2 foram 

submetidos a votação e aprovados sem ressalvas. O coordenador destacou o aumento na nota média 

dos componentes, além de todos serem bem avaliados. Acrescentou ainda, que o NDE também 

procedeu com a análise das avaliações.  5. Foi enviado email para os componentes do NDE e colegiado 

buscando sugestões para a “Creditação de Extensão”, mas não obteve retorno. 6. O que ocorrer: 

Professor Andrei Caíque está promovendo alguns cursos na área Florestal para a comunidade externa 

e a aceitação tem sido bem significante. A oportunidade para se desenvolver ações semelhantes, está 

cedida aos demais docentes como também às demais categorias acadêmicas (discentes e técnicos). 

Ainda tratando deste assunto, foi enfatizado que, doravante, os alunos serão obrigados a apresentarem 

um mínimo de dez por cento da carga-horária de extensão e que todas estas atividades precisam 

envolver o público externo. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às nove horas e cinquenta minutos, 

encerrou-se a reunião e eu, Débora Oliveira dos Santos Teixeira, SIAPE 1845008, lavrei a presente ata 

que, depois de lida e estando em conformidade, deverá ser aprovada e por todos assinada. 

 

Itabuna, 30 de abril de 2021. 

 

Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita   

Rafael Henrique de Freitas   

Andrei Caíque Pires Nunes  

Daniel Piotto  
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Victor Leon Rocha Araujo  

Débora Oliveira dos Santos Teixeira  

  

 




