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Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, com início às dez horas e cinco 

minutos, foi declarada aberta a sétima 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 do Colegiado de Engenharia 

Agrícola e Ambiental – Rafael Henrique de Freitas Noronha, do Coordenador do Curso 

de Engenharia Florestal – Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita, do Coordenador do 

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

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências – João Carlos Medeiros, da Representante 

Docente – Mara Lúcia Agostini Valle e dos.professores convidados Nadabe dos Santos 

Reis e Bem-Hur Ramos Ferreira Gonçalves. A pauta foi compartilhada previamente por 

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

anterior; 2. Gestão do curso de Tecnólogo em Cacau e Chocolate; 3. Planejamento 

de compras para atividades acadêmicas 2021; 4. O que ocorrer. Informes: a) 

Representação docente: Professora Mara Lúcia Agostini Valle, na condição de 

representante de sua classe, elucidou os pedidos de esclarecimentos dos professores a 

respeito da ministração das aulas remotas, no que diz respeito aos procedimentos, 

modalidades, plataforma, mediação e segurança do docente. O Decano orientou que as 

dúvidas que não fossem esclarecidas na resolução aprovada pelo CONSUNI para este 

fim, fossem levadas à Secretaria Acadêmica - órgão administrativo que auxilia o 

docente, e a SECAD, por sua vez, entrará em contato com a PROGEAC com intuito de 

se buscar as soluções mais pertinentes para cada caso. b) Bacharelado Interdisciplinar 

em Ciências: Professor João Carlos Medeiros esclareceu que na última reunião do BI 

Ciências foi feita a recondução da Coordenação e o professor Fernando Mauro Soares 

ficou como representante titular enquanto que ele (prof. João) como representante 



eventual. Por impossibilidade de comparecimento do professor Fernando nesta reunião, 

devido ao choque de horário com outro compromisso desse gênero, professor João 

Medeiros estava o substituindo. d) Colegiado de Engenharia Florestal: Professor 

Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita elucidou que o Planejamento devolvido pela 

Congregação foi ratificado na última reunião ordinária do Colegiado. Esclareceu que 

todos os alunos do Curso foram comunicados, via SIGAA, da retomada das atividades 

de forma remota, das resoluções aprovadas, do calendário suplementar e dos editais de 

apoio. Também informou que foi feita consulta aos professores responsáveis pelos 

componentes 2020.1 e 2020.2 e todas as recomendações desses professores foram 

acatadas .e somente um componente precisará ser cancelado. Respondendo aos 

questionamentos da professora Mara Lúcia, professor Ricardo deu ciência de que, em 

atendimento à resolução, todos os PEAs precisarão ser readequados e os professores 

deverão fazer os devidos ajustes aplicados às aulas remotas. e) Decanato: Professor 

Daniel Piotto comunicou que está acontecendo, durante esta semana, o 1º Seminário em 

Rede da UFSB, com o tema Educação, Políticas, Virtualidades e que o CFCAf terá 

participação efetiva na quinta feira, das 16 às 18 horas, quando o decano conjuntamente 

com os Coordenadores dos Colegiados, farão uma exposição sobre os Cursos do CF e 

sua relação com o desenvolvimento rural da região do Sul da Bahia. Dando 

prosseguimento aos informes, falou do retorno às atividades, da disponibilidade da infra 

estrutura do CFCAf para atender as necessidades dos professores e alunos - 

principalmente no que se refere ao uso dos laboratórios - e da disponibilidade das 

instalações do CFCAf para os docentes que desejem ministrar suas aulas remotas a 

partir de um ambiente mais adequado. Falou do cadastro dos componentes do 

quadrimestre 2020.2 no SIGAA e afirmou ter entrado em contato com a SECAD e 

PROGEAC para ver o quantitativo das turmas cadastradas no CJA para, a partir daí, 

definir os ministrantes dos componentes do 2020.2. 1. A aprovação da ata da reunião 

anterior ficou para a próxima reunião. 2. Professor Carlos Eduardo Pereira -  relator do 

grupo de trabalho responsável pela elaboração da proposta de criação do curso de 

Tecnólogo em Cacau e Chocolate, solicitou do decano que convidasse os demais 

integrantes do GT para participarem dessa reunião de modo a subsidiarem as decisões a 

serem tomadas. Em atendimento a este convite, além do professor João Carlos 

Medeiros, estiveram presentes os professores Bem-Hur Ramos Ferreira Gonçalves e 

Nadabe dos Santos Reis, presidente da comissão. Professor Carlos fez uma breve 

apresentação na qual abordou peculariedades do surgimento da proposta do fluxo desse 



Curso que se deu de maneira não convencional; discorreu sobre a parceria com a 

Secretaria de Educação do Estado e do apoio da Fundação Itaú. Fez rápido retrospecto 

de como esse Curso vem sendo projetado desde 2018 até o presente momento, quando 

se passou a discutir questões como estrutura, perfil do egresso, habilidades, 

competências etc. Por fim, compartilhou a proposta da PROGEAC para que a 

administração desse Curso fosse aceita dentro do CFCAf, dado as características que ele 

possui. Na seqüência, a palavra foi franqueada aos colegas convidados para que 

pudessem prestar suas contribuições. Professora Nadabe Reis fez uso da palavra e 

enfatizou alguns aspectos como o encadeamento com o curso de ensino médio da 

mesma linha e as preocupações em garantir que não haja sombreamento com as 

disciplinas do curso superior. Na seqüência, procedeu com a leitura da ata da reunião do 

GT que foi realizada para tratar da alocação do referido Curso no Centro de Formação 

em Ciências Agroflorestais ou no Centro de Formação em Técno-Ciências e 

Informação. Após as considerações da professora Nadabe, a representante docente 

criticou o fato do Curso está sendo construído sem a participação efetiva da CEPLAC e 

sem o envolvimento de todos os professores do CF. Professor Jomar Gomes Jardim 

parabenizou a equipe do GT, falou da intertidisciplinaridade do Curso e de como este 

precisa ser aberto para contribuições de professores de outras áreas distintas da 

Agronomia a fim de se construir um currículo mais completo. Professor Ricardo 

questionou a disponibilidade de infra-estrutura, uma vez que a quantidade de salas 

físicas não atendem aos Cursos já existentes. Após algumas considerações favoráveis 

por parte do decano, este ponto de pauta entrou em votação e, de maneira unânime, foi 

aprovado o parecer do relator, professor Carlos Eduardo Pereira, a favor da gestão do 

curso de Tecnólogo em Cacau e Chocolate pelo CFCAf. 3. Professor Daniel Piotto, 

relator do planejamento de compras para atividades acadêmicas 2021, discorreu 

brevemente sobre as mudanças que foram acarretadas neste quesito. Então, após longa 

discussão, decidiu-se pela manutenção dos processos de compras encaminhados pelos 

Colegiados em 2020 e pela elaboração do planejamento do PAC 2021 garantindo que 

todas as demandas dos componentes curriculares estejam inclusas nele. 4. O que 

ocorrer: não houve. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às onze horas e vinte e 

dois 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, 11 de agosto de 2020.  
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