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ATA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ENGENHARIA FLORESTAL, 

REALIZADA EM 30/08/2021. 

 

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, com início às dezesseis horas, realizou-se a 

oitava reunião ordinária do corrente ano 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 Mara Lúcia Agostini Valle, Andrei Caíque Pires Nunes, Luiz 

Fernando Silva Magnago e Ândrea Carla Dalmolin.  Os técnicos administrativos foram representados 

pela servidora Débora Oliveira dos Santos Teixeira e os discentes pela aluna Kethlin de Carvalho Silva 

Romão. O professor Alex Mota dos Santos estava presente como convidado. A pauta foi compartilhada 

previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída pelos seguintes pontos: 1. Coordenação de 

extensão; 2. Cronograma de reuniões 2021-2; 3. Portaria Colegiado; 4. Demandas do curso por 

docentes em áreas específicas (ponto inserido durante a reunião com aprovação do colegiado); 

5. O que ocorrer. Informes: a) A servidora Débora Oliveira dos Santos Teixeira foi deslocada para a 

SECAD, mas permanecerá como membro do colegiado até o final do ano. b) professor Ricardo 

informou sobre a Semana de acolhimento, reunião da coordenação com os calouros e veteranos que 

ocorrerá na primeira semana letiva de 2021.2. c) professora Ândrea informou sobre o 41º Erbot que 

ocorrerá em outubro. d) professor Ricardo enviou cronograma de envio de comprovantes de atividades 

complementares para discentes veteranos enviarem à comissão responsável e) professor Ricardo 

informou que o NDE do curso disponibilizou horários para reuniões com discentes com o objetivo de 

explicar o fluxo acadêmico dos componentes curriculares e dar orientação acadêmica a respeito da 

matrícula em componentes. A adesão de discentes a estas reuniões foi baixa. 1. Foi indicado e aprovado 

o professor Alex Mota dos Santos para a coordenação de extensão do curso de Engenharia Florestal. 

2. Foi aprovado cronograma das próximas reuniões do colegiado para os dias 24/09/2021, 27/10/2021 

e 29/11/2021. 3. O professor Ricardo informou que o decanato delegou aos coordenadores a 

responsabilidade de emissão das portarias do colegiado. A portaria do novo colegiado com os ajustes 

aprovados na última reunião foi apresentada e aprovada. 4. A coordenação recebeu a solicitação do 

decanato para envio de demandas do curso relativas à contratação de professores. O tema foi discutido 

no NDE do curso e na reunião do colegiado. Foram aprovadas as indicações de áreas propostas pelo 

NDE e as mesmas serão enviadas ao decanato. 5. Foi discutido sobre a necessidade dos discentes 

seguirem o fluxo curricular de forma adequada. As informações sobre CCs e fluxo ideal a ser seguido 

têm sido disponibilizadas pela coordenação, pelos representantes discentes e pelo NDE. Sem mais 

nenhum assunto a ser tratado, às dezesseis horas e cinquenta minutos, encerrou-se a reunião e eu, 

Andrei Caíque Pires Nunes, SIAPE 3028410, lavrei a presente ata que, depois de lida e estando em 

conformidade, deverá ser aprovada e por todos assinada. 

 Itabuna, 30 de agosto de 2021.  
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