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Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte, com início às dez horas e dez 

minutos, foi declarada aberta a nona Reunião Ordinária de 2020 da Congregação do 

Centro de Formação em Ciências Agroflorestais, realizada em caráter excepcional de 

forma remota, e não presencial, atendendo a portaria nº163/2020 da UFSB. A reunião 

foi presidida pelo Decano do CFCAf - Daniel Piotto e contou com a colaboração do 

Vice-decano - Carlos Eduardo Pereira; do Coordenador Pro-tempore da Engenharia de 

Aquicultura e Recursos Hídricos - Fabrício Lopes de Carvalho; do Coordenador do 

Curso de Engenharia Florestal – Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita; do Coordenador 

do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências – Fernando Soares e do Representante 

Docente – Luiz Fernando Magnago. Por motivos técnicos, o Coordenador do Colegiado 

de Engenharia Agrícola e Ambiental – Rafael Henrique de Freitas Noronha– não 

conseguiu acessar o link da reunião, ficando impedido de participar. Tanto o 

Coordenador do Curso de Pós Graduação em Biossistemas – Jomar Gomes Jardim, 

como a Vice-coordenadora – Ândrea Carla Dalmolin, não puderam comparecer por 

estarem ministrando aula. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem 

eletrônica, sendo assim constituída: 1. Aprovação da ata da reunião ordinária de 

setembro de 2020; 2. O que ocorrer. Informes: a)O Coordenador da Engenharia de 

Aquicultura e Recursos Hídricos comunicou a devolução do Plano Pedagógico 

Curricular do Curso por parte da PROGEAC. O PPC está sendo revisado para, 

oportunamente, retornar a Pró-reitoria de Gestão Acadêmica. b) O Coordenador do 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências informou que estão finalizando alguns 



detalhes em relação à construção da grade curricular para o terceiro quadrimestre de 

2020. d) O Coordenador do Colegiado de Engenharia Florestal deu ciência da primeira 

defesa da Engenharia Florestal, ocorrida no dia 06/10/2020, por parte do discente 

Marlon Garuzzo, orientando do professor Andrei Caíque Pires Nunes. Vale ressaltar que 

o trabalho foi aprovado e as providências para o seu envio à biblioteca já estão sendo 

tomadas. Professor Ricardo Gabriel ainda compartilhou a informação recebida da 

Biblioteca de que o processo de compras dos livros está parado e sem previsão de 

retomada. Professor Daniel Piotto comprometeu-se a levar a situação para o CONSUNI. 

e) O Decano falou sobre as fortes chuvas ocorridas na semana anterior e de como esse 

volume de água atingiu as instalações da CEPLAC / CFCAf. Lembrou que alguns 

setores, como o Herbário, foram bastante comprometidos e que isto deve-se a um 

problema de drenagem que a equipe técnica responsável já está tentando sanar. 1. A 

aprovação da ata da reunião anterior deu-se por unanimidade. 2. O que ocorrer: Foi 

proposto e aprovado o ad referendum emitido pelo Decano para a participação dos 

docentes do CFCAf  no II Congresso de Extensão da UFSB, CONEX. Professor Daniel 

Piotto voltou a falar da disponibilidade das salas e laboratórios do CFCAf para 

ministração das aulas. Contudo, advertiu  que seja feito prévio agendamento por parte 

dos docentes, a fim de se evitar aglomeração, em cumprimento as exigências de 

cuidados acarretados pelo risco de contaminação do coronavírus. Sem mais nenhum 

assunto a ser discutido, às dez horas e trinta e sete minutos, a reunião foi encerrada e eu, 

Débora Oliveira dos Santos Teixeira, assistente em administração, SIAPE 1845008, 

lavrei a presente ata que após leitura e considerações, será assinada por todos os 

presentes.  

 

Itabuna, 10 de novembro de 2020.  
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