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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ENGENHARIA FLORESTAL,   

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022.   

   

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

sete minutos, realizou-se a terceira 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, 

Luiz Fernando Silva Magnago e Mara Lúcia Agostini Valle. A categoria dos discentes foi representada 

pela aluna Eloá das Virgens Santos e por Daniel Santos Ferreira. A pauta foi compartilhada previamente 

por mensagem eletrônica, sendo constituída pelos seguintes pontos: 1. Aprovação da Ata 02-2022; 2.  

de vagas para estudantes estrangeiros; 3 O que ocorrer. O professor Ricardo iniciou a reunião com 

os informes da coordenação: a) O coordenador comunicou sobre a modificação da portaria da 

formação, a qual agora está finalizada e com os componentes completos de cada eixo; b) O coordenador 

informou que irá entrar com recurso junto ao CREA contra a restrição de atribuição.   

c) O professor Ricardo informou que os EPIs para aulas práticas chegaram e poderão ser solicitados 

pelos docentes mediante agendamento. Também ressaltou a importância da devolução dos mesmos 

limpos, uma vez que não temos uma pessoa para tal tarefa. Por sugestão do professor Luiz será criado 

um documento a respeito da solicitação e regras de uso e devolução; d) O professor Ricardo informou 

que a discussão da semestralidade está bem avançada e caso seja aprovada o novo PPC já será nesse 

modelo. e) O professor Ricardo informou a respeito da colação de grau da segunda turma de Eng. 

Florestal a ser realizada de forma remota no dia 13 de maio. f) A professora Mara informou que os 

laboratórios de madeira estão praticamente prontos, faltando a parte de instalação de ar condicionado, 

que devem ser instalados após a inauguração do campus novo.  1. A ata foi apresentada e aprovada. 2. 

O professor Ricardo apresentou o e-mail solicitando que os curso se manifestasse a respeito da oferta 

de vagas para alunos estrangeiros, pelo programa PEC-G. O colegiado deliberou pela oferta de 5 vagas, 

pois considerou importante a troca de experiências entre estudantes. 3. O que ocorrer. O professor 

Ricardo apresentou a solicitação da assessoria de comunicação para a preparação do vídeo do curso, 

que deve ser no formato de entrevistas. A professora Mara anunciou que o professor Alexandre se 

disponibilizou para representar os docentes, bem como o professor Andrei representando a 

coordenação e o discente Daniel representando os discentes. Todos manifestaram a importância das 

entrevistas serem em locais de aulas do curso. O professor Ricardo aproveitou a perguntou sobr eo 

andamento da empresa júnior e sua abertura. Devido os discentes kethlin e Victor estarem formando 

ficou decidido de se reunirem para um processo de transição para dar continuidade ao processo de 

abertura. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, as quatorze horas e trinta e oito minutos, encerrouse 

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.   
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 Itabuna, 29 de abril de 2022.   

   

Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita   

   
    

Andrei Caíque Pires Nunes   

   

 

Ândrea Carla Dalmolin   

   
    

Mara Lúcia Agostini Valle   

   

    

Luiz Fernando Silva Magnago   

   

 

Eloá das Virgens Santos   

    

Daniel Santos Ferreira   
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