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ATA DA 01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ENGENHARIA   

FLORESTAL, REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2022.   

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte dois, com início às treze horas e dois minutos, 

realizou-se a primeira reunião extraordinária do Colegiado de Engenharia Florestal, realizada em 

caráter excepcional de forma remota, e não presencial, devido ao aumento no número de casos de 

covid na região. 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, Luiz Fernando Silva Magnago e Mara Lúcia Agostini Valle. A categoria dos discentes foi 

representada pelos alunos Eloá das Virgens Santos e por Daniel Santos Ferreira. A categoria dos 

técnicos pela técnica Regiane Silva do Santos. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem 

eletrônica, sendo constituída pelos seguintes pontos: 1. Demanda setorial de compras para 2023. O 

professor Ricardo iniciou a reunião informando que recebeu uma solicitação fora do prazo do professor 

Rafael Noronha e que colocaria a demanda para decisão do colegiado após a análise dos documentos 

previamente enviados aos membros. O colegiado recebeu as demandas dos professores Ricardo 

Mesquita, Mara Lúcia, Ândrea Carla e Nadson. Após discussão e por sugestão do professor Andrei os 

documentos foram analisados por blocos (custeio, investimento e outros). As solicitações de custeio 

de aulas práticas foram colocadas como prioridade 1, com exceção de alguns itens que já estão 

disponíveis no laboratório (esse foram colocados como prioridade 2). A solicitação de viagem técnica 

foi colocada como prioridade 1. Os equipamentos para aulas mais baratos foram colocados como 

prioridade 1 (com exceção de itens já disponíveis em algum outro laboratório do CFCAF (esses foram 

colocados como prioridade 2). A máquina universal de ensaios por ter um valor muito alto foi colocada 

como prioridade 3. A técnica de laboratório Regiane auxiliou na indicação dos itens já presentes nos 

laboratórios. Professor Ricardo solicitou a inclusão de alguns itens que não foram solicitados. Panfletos 

de divulgação do curso (prioridade 1) e motosserra (prioridade 1). Professora Ândrea também lembrou 

de um item faltante, estufa de circulação e renovação forçada (prioridade 1). O colegiado deliberou 

pela análise dos itens do professor Rafael. Alguns itens o curso já possui (capacete, perneira, abafador, 

óculos) portanto, os kits solicitados foram colocados como prioridade 2. Os outros itens como 

prioridade 1 (já haviam sido solicitados também pelo professor Ricardo). Sem mais nenhum assunto a 

ser tratado, as treze horas e cinquenta e oito minutos, encerrou-se a reunião e eu, Ricardo Gabriel de 

Almeida Mesquita, SIAPE 1338484, lavrei a presente ata que, depois de lida e estando em 

conformidade, deverá ser aprovada e por todos assinada.   

   

 Itabuna, 15 de julho de 2022.   

   

Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita   
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