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Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte, com início às dez horas e nove minutos, 

em sala virtual de conferência e em sua sede localizada na CEPLAC - Comissão Executiva do Plano 

da Lavoura Cacaueira, foi declarada aberta a segunda Reunião Ordinária de 2020 da Congregação 

do Centro de Formação em Ciências Agroflorestais. A reunião foi presidida pelo Decano do CFCAf 

- Daniel Piotto e contou com a colaboração do Vice-decano - Carlos Eduardo Pereira, do 

Coordenador do Colegiado de Engenharia Agrícola e Ambiental – Rafael Henrique de Freitas 

Noronha, do Coordenador do Curso de Engenharia Florestal – Ricardo Gabriel de Almeida 

Mesquita, do Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas – Jomar Gomes Jardim, 

do Coordenador do Curso de Engenharia de Aquicultura e Recursos Hídricos - Fabrício Carvalho e 

do representante docente - João Carlos Medeiros. Não houve representação das categorias de 

discentes e técnicos administrativos. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem 

eletrônica, sendo constituída dos seguintes pontos: 1-Avaliação do PPC do Curso de Engenharia 

de Aquicultura e Recursos Hídricos.  2- Avaliação do PPC do Curso de Especialização em 

Produção de Cacau. 3- Avaliação do resultado da consulta de interesse em lotação nos CFs da 

UFSB. 4- Avaliação do Projeto de Pesquisa “Monitoramento da qualidade da água e 

biodiversidade platônica do Rio Almada”. 5 – O que ocorrer. Informes: Professor Daniel Piotto 

comunicou que, em virtude da suspensão das atividades presenciais acarretadas pela pandemia do 

coronavírus, a partir de então, os docentes deste CF devem permanecer atentos as recomendações 

anunciadas pela Reitoria às mídias oficiais da UFSB. O Coordenador do PPG em Biossistemas 

informou da abertura de edital de apoio à pesquisa pela PROPPG. Não havendo mais informes, 

partiu-se para apreciação dos pontos de pauta. 1. O parecer do Prof Ricardo Gabriel de Almeida 

Mesquita foi favorável a aprovação do PPC e os membros da congregação aprovaram o parecer do 

relator por unanimidade. 2. O parecer do Prof Carlos Eduardo Pereira foi favorável a aprovação do 

PPC e os membros da congregação aprovaram o parecer do relator por unanimidade. 3. Levando em 



conta a solicitação em caráter de urgência, por parte da Reitoria, quanto ao envio dos resultados da 

consulta de interesse em lotação nos Centros de Formação da UFSB, o professor Daniel Piotto, 

informou que após análise dos resultados da consulta, identificou não haverem mudanças 

significativas no quadro da unidade, registrando-se apenas um pequeno incremento de docentes, 

devido a mudanças de lotação dentro de unidades do CJA. O decano ainda salientou que, todos os 

interessados na lotação no CFCAf tem perfil adequado para os cursos de primeiro, segundo e 

terceiro ciclo oferecidos pela unidade. Foi aprovado o envio do parecer do decanato para a reitoria 

sem ressalvas. 4. Foi submetido a avaliação dos conselheiros o projeto de pesquisa “Monitoramento 

da qualidade da água e biodiversidade platônica do Rio Almada, de autoria do professor Nadson 

Ressye Simões da Silva. O projeto foi aprovado para cadastramento na unidade por unanimidade. 

Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às dez horas e trinta e cinco minutos a reunião foi 

encerrada e eu, Débora Oliveira dos Santos Teixeira, assistente em administração, SIAPE 1845008, 

lavrei a presente ata que após leitura e considerações, será assinada por todos os presentes. 

 

 

Itabuna, 24 de março de 2020. 
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