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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ENGENHARIA 

FLORESTAL, REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2021. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte um, com início às oito horas e trinta e cinco 

minuto, realizou-se a quinta 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, 

Luiz Fernando da Silva Magnago, Ândrea Carla Dalmolin e Mara Lúcia Agostini Valle. A categoria dos 

técnicos administrativos foi representada pela servidora Débora Oliveira dos Santos Teixeira e os 

discentes pelos alunos Victor Leon Rocha Araujo e Kethlin de Carvalho Santos Romão. A pauta foi 

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

Empresa Júnior; 2. Calendário de reuniões 2021-1; 3. O que ocorrer. Informes: a) O coordenador 

deu ciência de uma pequena alteração que precisou ser feita na resolução 14/2020, que trata sobre 

Crédito Condicional. O documento com as alterações já foi encaminhado para todo o corpo docente 

do Curso. b) Comunicou a realização da cerimônia de colação de grau da primeira turma de formandos 

da Engenharia Florestal. O professor Ricardo Mesquita lamentou o fato desta informação só ter 

chegado ao Colegiado com uma antecedência de 72 horas, em média; o que impossibilitou uma melhor 

divulgação e organização da solenidade. 1. Sob a orientação do professor Luiz Fernando da Silva 

Magnago, foi estruturada a Empresa Junior do Curso (Verde Florestal). A presidente da Empresa a 

discente Kethlin de Carvalho Santos Romão, fez a apresentação da proposta bem como do estatuto. O 

professor Ricardo agradeceu o empenho e envolvimento dos discentes que aceitaram o desafio de criar 

a empresa, bem como ao professor orientador Luiz Magnago. Ressaltou que a maior parte dos itens 

pode ser facilmente resolvida, e que o mais complexo seria a sala. Contudo reforçou que o decano 

estava comprometido com a disponibilização dessa sala e já havia participado de uma apresentação da 

empresa ao NDE do curso. A Empresa Júnior foi aprovada pelo colegiado e agora a documentação 

seguirá para o Decanato para os próximos passos. 2. O calendário de reuniões para o quadrimestre 

2021.1 já havia sido encaminhado para análise entre os conselheiros, o que possibilitou a sua aprovação 

sem nenhuma ressalva. As datas agendadas são (07/06 – 10 horas; 05/07 – 10 horas; 10/08 – 14 horas). 

Não houve nenhum ponto a ocorrer. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às nove horas e doze e 
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nove 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, 24 de maio de 2021. 

Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita   

Rafael Henrique de Freitas   

Andrei Caíque Pires Nunes  

Luiz Fernando da Silva Magnago  

Victor Leon Rocha Araujo   

Kethlin de Carvalho Santos Romão  

Débora Oliveira dos Santos Teixeira  

 

 


