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ATA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ENGENHARIA FLORESTAL, 

REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte, com início às quatorze horas e um 

minutos, realizou-se a nona 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 Mara Lúcia Agostini Valle, Andrei Caíque Pires Nunes, Ândrea 

Carla Dalmolin, Rafael Henrique de Freitas Noronha, Luiz Fernando Silva Magnago. A categoria dos 

discentes foi representada pela aluna Kethlin de Carvalho Santos Romão. A pauta foi compartilhada 

previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída pelos seguintes pontos: Informes; 1. PEAS; 

2. Avaliações CCs 2021-1; 3. Áreas transferência interna; 4. Aproveitamento de estudos da 

discente Taís Conceição 23746.007000/2021-82; 5. Solicitação NDE; 6. O que ocorrer. O professor 

Ricardo iniciou a reunião com os informes da coordenação: a) O coordenador comunicou sobre a 

interrupção do sistema SIGAA no período de 09 a 10 de outubro; b) O coordenador informou que 

foram feitos pequenos ajustes no site para inclusão das atividades de extensão e Empresa Júnior; c) O 

coordenador participou da Semana de acolhimento dos ingressantes de 2021.2 de entrada direta via 

SISU; d) O coordenador informou que realizou uma reunião com os alunos em 10/09 para informes, 

conversas e apresentações, o encontro contou com a presença em torno de 18 alunos; e) O coordenador 

informou que recebeu o convite para cadastro do curso no programa de inovação da UFV e que o 

mesmo foi efetivado. Dessa forma as empresas ligadas ao programas enviam suas demandas que são 

repassadas aos cursos e os alunos podem solicitar a participação nas chamadas; f) O coordenador 

informou a respeito da portaria e protocolos para retomada de práticas laboratoriais e estágios 

presenciais (Portaria enviada pela reitoria); g) A discente kethlin informou que fez uma reunião com 

os calouros para apresentações e discussões; h) A professora Mara informou que o calendário 2022 

está sendo discutido na câmara de graduação; i) O professor Rafael informou que foi aberto um edital 

para coordenação do curso de Engenharia Agrícola e que provavelmente ocorrerá mudança na 

representação, caso ainda esteja valendo a atual resolução dos colegiados. 1. Foram apresentados os 

PEAs e seus respectivos pareceres conforme tabela abaixo. 

Componente Professor Situação Parecerista Parecer 

Dendrologia Daniel Piotto/Jomar Gomes Jardim CC CANCELADO     

Ecofisiologia florestal 
Ândrea Carla Dalmolin ENVIADO Ricardo 

Aprovado com 

correções 

Colheita e Transporte Florestal Rafael Henrique de Freitas Noronha ENVIADO Andrei 

Aprovado com 

correções 

Comunicação e Extensão Florestal Joseline Pippi ENVIADO Ricardo Reformular PEA 

Estruturas e Tecnologias Construtivas com 

Madeira Mara Lúcia Agostini Valle ENVIADO Ricardo Aprovado 

Gestão e Conservação de Recursos Hídricos Nadson Ressyé Simões da Silva ENVIADO Ândrea 
Aprovado com 
correções 

Manejo de florestas nativas e da cabruca Daniel Piotto ENVIADO Andrei Aprovado 

https://sig.ufsb.edu.br/sipac/protocolo/processo/movimentacao/info_tipo_envio.jsf#this
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Produtos Florestais não Madeireiros Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita ENVIADO Mara Aprovado 

Dendrometria 
Luiz Fernando Silva Magnago ENVIADO Andrei 

Aprovado com 

correções 

Desdobro, secagem e acabamento Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita ENVIADO Mara Aprovado 

Ecologia florestal Luiz Fernando Silva Magnago ENVIADO Ândrea Aprovado 

Entomologia florestal Alexandre Arnhold ENVIADO Luiz Aprovado 

Melhoramento e biotecnologia florestal 

Andrei Caíque Pires Nunes 

(60)/Jannaina Velasques da Costa 

Pinto (15) ENVIADO Mara Aprovado 

Optativa: Comercialização e certificação de 

produtos florestais Lyvia Julienne Sousa Rêgo ENVIADO Ricardo Aprovado 

Sistemas de informação geográfica Alexandre Arnhold ENVIADO Rafael Aprovado 

Introdução à engenharia florestal Andrei Caíque Pires Nunes ENVIADO Rafael Aprovado 

2. O professor Ricardo apresentou o relatório de avaliações dos CCs e informou que o mesmo também 

já foi analisado pelo NDE. 3. A coordenação recebeu memorando solicitando que fossem revistas e/ou 

propostas novas áreas para abertura de edital de transferência. A lista será composta por cursos das 

Engenharias, ciências biológicas e agrárias. 4. Foram apresentadas a solicitações de aproveitamento 

de estudos da discente Tais Conceição e os respetivos pareceres. Foram aprovados os seguintes 

aproveitamentos: IJA0121 Diversidade vegetal: caracterização; sistemática e evolução (75h) com CTA 

0298 Sistemática de Espermatófitas (60h); CTA0119 Estatística Experimental (60h) com CTA 0146 

Técnicas e análises experimentais para Engenharia Florestal (60h). Uma das solicitações foi indeferida: 

IJA0393 Produção vegetal (60h) com CTA 0048 Fruticultura (60h). 5. Dado ao processo de 

reformulação do PPC, e as dificuldades que uma alteração na constituição do núcleo no momento 

trariam para a continuação dos trabalhos, o NDE enviou uma solicitação de extensão de prazo da atual 

constituição do núcleo até que os PPC esteja finalizado. O mesmo foi aprovado pelo colegiado com 

abstenção dos membros que constituem o NDE. 6. O que ocorrer. O professor Ricardo informou que 

a partir de hoje está deixando a representação como suplente no curso de Eng. Agrícola, porque irá 

participar do colegiado do Bi de Ciências. Ele fez uma consulta com os membros do colegiado, mas 

não houve manifestação de interesse para a substituição, até o momento. Também comentou que 

provavelmente esse tipo de representação deverá deixar de existir pelo no regimento da UFSB. A 

professora Ândrea reforçou o pedido para divulgação do ERBOT e o desconto para estudantes da 

UFSB, bem como os benefícios da participação dos alunos em congressos.  Sem mais nenhum assunto 

a ser tratado, às quinze horas, 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, 24 de setembro de 2021. 

 

Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita 

 

 

Andrei Caíque Pires Nunes 

 

 

Ândrea Carla Dalmolin  
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Mara Lúcia Agostini Valle 

 

 

Rafael Henrique de Freitas Noronha 

 

 

Luiz Fernando Silva Magnago 

 

 

Kethlin de Carvalho Santos Romão 

 

 

 

 


