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Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, com início às quatorze
horas, foi declarada aberta a 11ª Reunião Ordinária de 2022 da Congregação do Centro
de Formação em Ciências Agroflorestais. A reunião, em caráter metapresencial, foi
presidida pelo Decano do Centro de Formação em Ciências Agroflorestais - CFCAf -
Daniel Piotto; também participaram da reunião o prof. João Carlos Medeiros, Vice-
Decano, que também é o Coordenador do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências; a
Coordenadora do Colegiado de Engenharia Agrícola e Ambiental – Khétrin Silva Maciel;
o Coordenador do Curso de Engenharia Florestal – Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita;
o coordenador do PPG em Biossistemas – Andrei Nunes; o coordenador do Curso de
Tecnologia em Produção de Cacau e Chocolate – prof. Carlos Eduardo Pereira; a
Representante Docente – Mara Agostini Valle. A pauta foi compartilhada previamente
por mensagem eletrônica, sendo constituída dos seguintes pontos: 1. Aprovação da ata
da reunião ordinária de outubro; 2. Avaliação do Estatuto da AgriSul Jr. do curso
de Engenharia Agrícola e Ambiental - relator: Prof. Carlos Pereira. 3. Concurso
docente efetivo 2023 (definição: a área e requisitos, jornada de trabalho e motivação
(código novo que foi distribuído na reunião do consuni). 4. O que ocorrer. O prof.
Daniel Piotto deu as boas vindas ao prof. Carlos Pereira. O prof. Carlos agradeceu e disse
que estava feliz em retornar à Congregação. O prof. Carlos informou que não houve
tempo para que o curso Tecnologia em Produção de Cacau e Chocolate entrasse no SISU
2022 por conta do tempo demandado para criação do nome do curso no MEC, o qual
ainda era inexistente no sistema. Entretanto, segundo ele, seria mantido o planejamento
da oferta de vagas deliberada na Congregação na reunião de outubro: 25 vagas para



itenerário contínuo – via edital específico que contempla os alunos oriundos do Colégio
Nelson Shaun de Ilhéus-Ba, parceria da secretaria de educação com a UFSB; e o restante
de vagas via edital de concorrência aberta, com início da oferta em 2023.2. Seguindo só
informes, o prof. Ricardo informou que o curso de Engenharia florestal, após visita
recente do MEC, que ocorrera no dia 02.12.2022, obteve reconhecimento com a nota de
4,49, conceito 4 de avaliação, manifestou estar feliz com a nota e com o desempenho do
curso. Informou ainda que faria um relatório demonstartivo com as deficiências do curso
para futura deliberação da Congregação e providências dos órgãos superiores. Informou
também sobre a troca ocorrida na vice-coordenador no Curso, o prof. Alexandre Arnold
assumiu o cargo em detrimento do prof. Andrei ter assumido recentemente a coordenação
do PPG em Biossistemas. Informou que o Colegiado deliberou, conforme pedido do
decanato, acerca da possível vaga para um docente substituto do prof. Daniel Piotto,
recomendando a contartação de um prof. da área de Empreendedorismo, Inovação e
Administração; em resposta a essa questão, o prof. Daniel Piotto esclareceu que havia um
embate no CONSUNI acerca dessa vaga, diante disso sugeriu ao prof. Ricardo que essa
liberação fosse feita na reunião ordinária do mês de janeiro. Seguindo para os informes
do decanato, o prof. Daniel Piotto informou que esteve de férias no mês de novembro e
agradeceu ao prof. João Medeiros pela condução do CFCAf durante esse período.
Informou que logo após seu retorno testou positivo para covid, mas que já estava melhor
e à frente das atividades do CFCAF. Pauta 1. A ata foi aprovada por unanimidade
pela congregação com abstenção dos professores que não estavam presentes na
ocasião: prof. Andrei, prof. Carlos. Pauta 2. O prof. Carlos fez a breve leitura do parecer
sugerindo a aprovação após as adequações mencionadas. Prof.ª Khétrin se propôs, em
parceria com o prof. Rafael Noronha e os estudantes, a fazer uma leitura da lei
mencionada e, posteriormente, proceder com as adequações sugeridas no parecer, dentre
elas a mudança na nomenclatura no SIGAA para “projeto de extensão”. O prof. Ricardo
sugeriu primeiramente fosse feito vistas e que na próxima reunião se trouxesse o texto
final do estatuto para aprovação. Daniel Piotto propôs dois encaminhamentos: 1 - votar
parecer do relator aprovando o estatuto após as alterações sugeridas pelo relator; 2 –
Remeter aprovação do estatuto para próxima reunião, após consolidação do novo texto,
revisado e corrigido pela prof. Khétrin. Prof. Daniel Piotto consultou Khétrin a qual
sugeriu a aprovação do estatuto na reunião corrente, condicionado essa aprovação às
alterações sugeridas pelo relator. Após deliberações, o prof. Daniel Piotto sugeriu a



aprovação do parecer do relator e o envio do estatuto, após as adequações, à PROEX
para conferência: essa sugestão foi acatada e aprovada por unanimidade pela
Congregação do CFCAf. Pauta 3. O prof. Daniel Piotto fez uma breve resumo do
assunto em seguida franqueou a palavra. A prof.ª Mara sugeriu que os Colegiados se
organizassem para fazer suas propostas e pleitear o código de vaga. O prof. João
Medeiros, por sua vez, ressaltou a necessidade de celeridade no processo de montagem
da banca e envio à PROGEPE, em razão do período de recesso se aproximar. Além disso,
o prof. João apontou elencou algumas demandas urgentes do CFCAf: a primeira na área
de produção animal, que ele e o prof. Ricardo têm ministrado ainda que não sejam da
área; a segunda, a de Empreendedorismo, que compõe a grade de todos dos cursos, e que
poderia ser ministrado por um engenheiro Agrícola; também sugeriu fazer um concurso
misto, requisitando também alguém com experiência na área de climatologia, com o
objetivo se suprir a ausência temporária da prof.ª Juliana, que se encontra em licença. A
prof.ª khétrin, por sua vez, falou sobre o fato do curso de Engenharia Agrícola e
Ambiental continuar sem a presença de um engenheiro agrícola e ambiental. Falou sobre
o fato do curso estar em fase de reformulação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e
que atualmente possui deficiências nas áreas de: Irrigação, que é ministrada por um prof.
do CFTCI que deseja deixar a área pois atua massivamente em outras; Construções rurais,
que a prof.ª que ajuda o curso deseja deixar de lecioná-lo. A prof. Ricardo fez uma
ressalva sobre a fala do prof. João Medeiros, a respeito da climatologia apontou não haver
necessidade uma vez que já há um processo seletivo em andamento para suprir essa
demanda; ao encontro disso, falou sobre o fato da prof.ª Juliana retornar suas atividades
ao término da licença. Apontou ainda como muito relevante a fala da prof.ª Khétrin sobre
a contratação de alguém da área de Construções Rurais uma vez que poderia atender aos
cursos de Engenharia Agrícola, Engenharia Florestal e talvez ainda Engenharia de
aquicultura e Recursos Hídricos. A prof.ª Mara também foi favorável à proposição
levantada pela prof.ª Khétrin tal como Ricardo, ainda ressaltou o fato de que a demanda
por um engenheiro Agrícola ser algo antigo dentro do curso. O prof. Carlos também foi
de acordo, disse que seria interessante dentro do perfil atual de restrição na quantidade
de contratações, porém ressaltou a necessidade de se deixar claro no edital o perfil do
profissional, fechado em Engenheiro Agrícola, para evitar que o concurso seja de alguma
forma barrado. O prof. Andrei também foi de acordo à contratação do Engenheiro
Agrícola, apenas deixou evidente a necessidade de que em uma ocasião oportuna fosse



contratado um profissional da área Empreendedorismo e Gestão de Projetos, segundo o
prof. há uma disciplina em doutorado sem docente desde a saída do prof. Matheus. Por
conseguinte, o prof. Daniel Piotto propôs o encaminhamento: destinação de 1 (um)
código de vaga para contratação de 1 (um) profissional da área de Engenharia
Agrícola; com graduação em Engenharia Agrícola ou Engenharia Agrícola e
Ambiental; e Doutorado em Engenharia Agrícola ou Engenharia Agrícola e
Ambiental e áreas afins; com jornada de dedição exclusiva. Sem nada mais a ocorrer,
a reunião foi encerrada e eu, Abinadabe Araújo da Silva, Assistente Administrativo da
Secretaria Executiva da Coordenação do CJA, lavrei a presente Ata, que após leitura e
considerações, será aprovada e assinada por todos os presentes.

Itabuna, 13 de dezembro de 2022.
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