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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ENGENHARIA FLORESTAL,  

REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2022.  

  

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte dois, com início às quatorze horas e sete 

minutos, realizou-se a quarta 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 pelo 

aluno Patrik de Oliveira Guimarães e por Daniel Santos Ferreira. A técnica Regiane Silva do Santos 

participou como ouvinte. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo 

constituída pelos seguintes pontos: 1. Aprovação da Ata 03-2022; 2.  Horário 2022-2; 3. Relatório 

de avaliação dos CCs 2021-3; 4. Mudança na representação técnico/administrativo; 5. 

Documento semestralidade; 6. 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 (com uma retificação); b) 

O coordenador informou que o decanato enviou o recurso junto ao CREA contra a restrição de 

atribuição. c) O professor Ricardo informou que irá participar da reunião dos coordenadores de Curso 

de Engenharia Florestal, a ser realizado em Brasília, juntamente com o CREA e o MEC para discussão 

das novas diretrizes curriculares; d) O professor Ricardo informou que ocorreu a formatura da segunda 

turma do curso e parabenizou os formandos Kethlin e Victor. e) O professor Ricardo informou a 

respeito da inauguração do Campus CJA. f) O professor Ricardo informou a respeito da criação do 

novo Instagram do curso devido a problemas técnicos com o antigo; g) O professor Ricardo informou 

que o MEC agendou visita remota para novembro de 2022; h) O professor Ricardo informou a respeito 

da Resolução 08/2022 da UFSB, a respeito da volta presencial das atividades em 2022-2; i) O professor 

Ricardo informou sobre o Forest Insight 2022.  1. A ata foi apresentada e aprovada. 2. O professor 

Ricardo apresentou o horário e informou das mudanças no planejamento: Introdução a Eng. Florestal 

com a professora Mara; Melhoramento e Biotecnologia Florestal somente com o professor Andrei e 

Comunicação e Extensão florestal com os professores Alex e Lyvia. O horário foi aprovado 3. O 

relatório de avaliação de CCs foi apresentado e aprovado. 4. A representação técnico/administrativo 

passará a ser com a técnica (Regiane Silva do Santos) e a suplente a técnica (Débora Oliveira dos 

Santos Teixeira). O professor Ricardo agradeceu a técnica Débora por todo o tempo como titular no 

colegiado e por toda a parceria. Também deu as boas-vindas a nova titular Regiane e agradeceu ter 

aceito colaborar com o curso. 5. O professor Ricardo apresentou o documento para a semestralidade 

para discussão. Professora Mara sugeriu que a formação geral fosse optativa para o curso e o pedido 

foi referendado e será encaminhado para discussão na congregação 6. O que ocorrer. O professor 

Ricardo explanou sobre o agendamento de aulas práticas nos laboratórios juntamente com os 

responsáveis pelos mesmos. Com relação a resolução 08/2022 de retomada presencial o discente 

Daniel manifestou preocupação quanto ao transporte. O Colegiado sugeriu que o pedido fosse  
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encaminhado via representação discente para a congregação e no CONSUNI. Sem mais nenhum 

assunto a ser tratado, as quatorze horas e quarenta 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, 27 de maio de 2022.  

  

Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita  

  
    

Andrei Caíque Pires Nunes  

  

  

Ândrea Carla Dalmolin  

      

Mara Lúcia Agostini Valle  

  

    

Luiz Fernando Silva Magnago  

  

    
Patrik de Oliveira Guimarães  

  

  

 

Daniel Santos Ferreira  
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