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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ENGENHARIA 

FLORESTAL, REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2021. 

 

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte um, com início às dez horas e três minutos, 

realizou-se a sexta 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, 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 pela aluna Kethlin de Carvalho Santos Romão. A pauta foi 

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

1.PEAs 2021.1; 2. Regimento UFSB; 3. O que ocorrer. Informes: a) O coordenador comunicou a 

realização de mais uma reunião quadrimestral com os estudantes do Curso. Estas reuniões têm o 

propósito de informar e reforçar questões importantes do fluxo e, mais uma vez, contou com um 

percentual bem pequeno do corpo discente. b) Deu ciência da colação de grau de quatro alunos da 

Florestal, mais precisamente, da primeira turma do CFCAf, no dia 27 de maio. c) Foi anunciado a 

aprovação da Empresa Júnior do Curso na Congregação. d) Enfatizou o memorando recebido da 

PROTIC contendo informações a respeito da mudança da Reitoria, atualmente em Ferradas, para o 

novo prédio, no centro de Itabuna. Tal processo acarretará a transferência do Centro de Dados, o que 

está previsto para ocorrer entre 15/07 e 19/07 e durante esse período, ocorrerá a interrupção de 

praticamente todos os serviços de TIC da UFSB. Portanto, é importante que os setores se planejem 

para esse período sem acesso aos sistemas institucionais. Reforçou o pedido para a representante 

discente no repasse dessa informação.  e) Solicitou à representante discente que organize a substituição 

dos membros suplentes do colegiado, visto que dois deles estavam dentre os formandos. f) Informou 

que foi dado início ao processo de regularização do Curso junto ao CREA. g) Professora Mara Lúcia 

sugeriu que a grade curricular venha pronta para os alunos do primeiro quadrimestre afim de se evitar 

maiores transtornos. Professor Ricardo explicou que para entrada direta isso acontece, mas não para 

migração e obtenção de novo título. h) Também foi sugerido pela  Coordenação a divulgação de uma 

lista de componentes que deverão ser adotados como espécie de pré-requisitos. Isto ajudaria a nortear 

os alunos no ato da matrícula. O coordenador irá providenciar a lista juntamente com o NDE. i) 

Professor Ricardo Mesquita lembrou que o CFCAf encontra-se em processo eleitoral para a escolha 
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do decano e vice-decano. A portaria nomeando os responsáveis pela organização do pleito já está 

publicada e esta comissão possui um prazo de trinta dias corridos para dá celeridade ao processo. 1. 

Tratando-se dos Planos de Ensino e Aprendizagem 2021.1, foram aprovados em bloco todos os que 

não possuíam observações e, na sequência, aprovados individualmente os que receberam sugestões de 

ajustes. Apenas um professor não entregou o PEA e, caso não o faça no prazo de 48 horas (após 

notificação via email), o caso será encaminhado para a congregação.  O resultado deste ponto de pauta 

encontra-se na tabela abaixo. Os componentes aprovados com correções deverão ser corrigidos e 

enviados para a coordenação para conferência. 

Componente Docente CH  Situação 
Avaliação e mitigação de impactos 
ambientais Luiz Fernando Silva Magnago 60 NÃO ENVIADO 

Incêndios florestais Alexandre Arnhold 60 Aprovado 

Manejo de florestas plantadas Daniel Piotto 60 Aprovado com correções 

Mecanização florestal Rafael Henrique de Freitas Noronha 60 Aprovado com correções 

Painéis reconstituídos de madeira 
Ricardo Gabriel de Almeida 
Mesquita 60 Aprovado 

Política e legislação florestal Lyvia Julienne Sousa Rêgo 60 Aprovado 

Restauração ecológica Luiz Fernando Silva Magnago 60 Aprovado com correções 

TEEF-Software R Andrei Caíque Pires Nunes 30 Aprovado com correções 

Fertilidade do solo e nutrição de plantas Jaqueline Dalla Rosa 60 Aprovado com correções 

Dendrologia Daniel Piotto/Jomar Gomes Jardim 60 Aprovado com correções 

Economia e Administração Florestal Lyvia Julienne Sousa Rêgo 75 Aprovado com correções 
Optativa: Biodegradação e preservação da 
madeira Mara Lúcia Agostini Valle 30 Aprovado com correções 
Propriedades Físicas e Mecânicas da 
Madeira Mara Lúcia Agostini Valle 60 Aprovado com correções 

Sementes Florestais Carlos Eduardo Pereira 60 Aprovado com correções 
Técnicas e Análises Experimentais para 
Engenharia Florestal Andrei Caíque Pires Nunes 60 Aprovado 

Viveiros Florestais Alexandre Arnhold 60 Aprovado 
Optativa - Plantas ornamentais e 
arborização urbana Jannaina Velasques da Costa Pinto 

60 
Aprovado 

 

 2. Quanto ao Regimento da UFSB que encontra-se em processo de construção, o coordenador colocou 

em discussão alguns parágrafos referentes aos Colegiados de Curso que geraram dúvidas de 

interpretação. 3. O que ocorrer. O professor Ricardo repassou algumas informações a respeito da 

reunião da PROGEAC com os coordenadores de curso. Também foram dadas algumas contribuições 

por parte de alguns dos coordenadores. O professor Ricardo deu como sugestão de renomeação das 
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abas dos PEAs, afim de que possibilite a inclusão de horário de atendimento e metodologias de ensino, 

não havendo necessidade de duas abas dedicadas a objetivos; a liberação de horários pela UFSB no 

SIGAA de 13 as 14 horas e a avaliação dos componentes via SIGAA. Sem mais nenhum assunto a ser 

tratado, às onze horas e dezessete 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, 21 de junho de 2021. 

 

Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita   

Andrei Caíque Pires Nunes  

Ândrea Carla Dalmolin  

Mara Lúcia Agostini Valle  

Kethlin de Carvalho Santos Romão  

Débora Oliveira dos Santos Teixeira  

 

 

 




