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Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, com início às onze horas 

foi declarada aberta a Oitava Reunião Ordinária de 2022 da Congregação do Centro de 

Formação em Ciências Agroflorestais. A reunião 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 Vice-Representante Docente  – prof. 

Luiz Fernando Silva Magnago. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem 

eletrônica, sendo constituída dos seguintes pontos: 1. Aprovação da ata da reunião 

ordinária de Julho; 2. Avaliação projetos de pesquisa; 3. O que ocorrer. Informes. 

Prof. João informou que fez o lançamento dos componentes, que estava aguardando 

apenas o envio de mais alguns docentes para concluir. Informou a preparação para a 

reformulação da FG dentro do regime de semestralidade, que provavelmente, pelo 

andamento das coisas, a FG seria alterada antes do regime. Informou que participou de 

uma reunião entre as engenharias dos CF’s: CFCAf, CPF e CFTCI visando homogeneizar 

os componentes do curso. Informou que haverá mudanças nas ementas propostas pelos 

cursos de segundo ciclo, que o objetivo é fazer um curso mais enxuto e com maior 

eficiência e que haverá reformulação no PPC. Informou também sobre a necessidade de 

se repor a vaga da prof.ª Juliana, que atualmente está sem prof. de Climatologia. A prof.ª 

Khétrin informou que continua na dependência de prof. da área de Produção Animal de 

Precisão da Engenharia e Produção animal da Engenharia. Que mobilizou os docentes do 

CFTCI para que fosse ministrado de forma remota esse CC, mas que foi não atendida. A 



prof.ª informou que teria até o dia 26/08 para solucionar essa questão. Dessa forma, pediu 

para que alguns alunos se inscrevessem nesses CCs os quais também são ofertados pelo 

CFTCI, onde há docentes para atendê-los. Na ocasião, ainda informou que pretendia 

reformular o Curso de forma que houvesse menos dependência de docentes de outros 

CF’s. Prof. Ricardo. Informou que o curso de engenharia está finalizando o novo PPC do 

Curso, que está aguardando as sugestões finais dos docentes para concluí-lo. Informou 

também acerca da visita de avaliação do MEC, que ocorrerá nos dias 09,10 e 11 de 

novembro do ano corrente. E que precisaria do apoio dos docentes na atualização do 

formulário de coleta de informações que foi enviado. Informou também que houve a 

nomeação da prof.ª Ana Paula e que sua posse seria até o dia 29/08/2022, que estava 

ajustando os componentes, dividindo a carga horária entre ela e o prof. Luiz Fernando. 

Informou que a Engenharia Florestal realizou a estimativa do orçamento de compras para 

o ano de 2023: um montante em torno do valor de R$1.386,00. O professor Ricardo 

acrescentou que todos os docentes do segundo ciclo do curso foram consultados e que o 

colegiado atribuiu as prioridades das aquisições. Seguindo para os informes do decanato. 

Informe 1. Prof. Daniel Piotto informou sobre a reunião sobre o Orçamento 2023, 

realizada na manhã daquele mesmo dia. Informou que encaminhou a portaria da 

Engenharia Agrícola e Ambiental; que a reunião foi um pouco confusa e na ocasião foi 

solicitado, pela DIRPLAN, o preenchimento e envio do formulário de planejamento.  A 

Comissão Gestora sugeriu utilizar o PAC como base, alocando toda a informação em uma 

planilha, e a Coordenação do Campus apoiaria a DIRPLAN com a organização dessas 

informações. Informou que esse orçamento deve ser aprovado ainda esse ano, conforme 

determinação do Ministério do Planejamento. Informe 2. Informou que a PROGEPE 

criou um novo sistema de planejamento no qual deve ser lançado todo o planejamento do 

Decanato para viagens/diárias com antecedência mínima de um ano. E que a próxima 

etapa seria realizar um curso de capacitação para operação desse sistema. Informe 3. 

Informou que a PROGEAC está organizando a mudança  para o regime de semestralidade 

e que a questão principal no momento seria definir as mudanças na Formação Geral. 

Destacou o fato deles não terem recebido de forma favorável o novo modelo proposto 

pelo professor Raonei. Diante disso, o prof. Daniel Piotto propôs à Congregação colocar 

como pauta na próxima reunião do CONSUNI, no que ocorrer, a flexibilização da FG na 

UFSB, objetivando que a FG fosse ofertada a critério dos Colegiados de Curso. Informe 

4. Informou sobre o encerramento da PROTIC vai acabar e seu desmembramento em 

outras Pró-Reitorias. Informe 5. Informou que o prof. Fabrício foi apresentado coo 



representante da UFSB junto ao Parque Científico Tecnológico do Sul da Bahia. Informe 

6. Informou sobre evento realizado no dia 11/08/2022 com tema Educação, Cacau, e 

Turismo. Informe 7. Informou que enviou minuta do Regimento Interno do CFCAf para 

leitura dos docentes e apreciação na reunião Ordinária de setembro. Pauta 1.  Aprovação 

da ata da reunião ordinária de Julho. O Prof. Daniel Piotto pôs em votação a aprovação 

da ata da reunião ordinária de julho. Após apuração, a ata foi aprovada por unanimidade 

pela Congregação. Pauta 2. Os seguintes projetos foram submetidos à avaliação da 

Congregação do CFCAf: a. Etnobotânica/etnofarmacologia de espécies medicinais 

nativas ou adaptadas à mata atlântica" de natureza projeto de pesquisa, coordenado pelo 

(a) docente Jannaina Velasques da Costa Pinto (processo 23746.006685/2022-48); b. 

Diversidade florística em unidades de conservação no Sul da Bahia" de natureza projeto 

de pesquisa, coordenado pelo(a) docente Jomar Gomes Jardim (processo 

23746.006676/2022-97); c. Efeitos do uso da terra sobre a comunidade Zooplanctônica 

em corpos aquáticos da Bahia." de natureza projeto de pesquisa, coordenado pelo(a) 

docente Nadson Ressye Simões da Silva (processo 23746.006669/2022-92); d. Análise 

química imediata da madeira de theobroma cacao e erythrina sp. para fins energéticos" 

de natureza projeto de pesquisa, coordenado pelo(a) docente Mara Lucia Agostini Valle 

(processo 23746.006610/2022-36); e. “Atualização, informatização e manutenção do 

banco de dados da coleção de formicidae do Centro de Pesquisas do Cacau (CPDC), 

Ilhéus, Bahia, Brasil" de natureza projeto de pesquisa, coordenado pelo(a) docente 

Alexandre Arnhold (processo  23746.006601/2022-85). Após apuração dos votos, os 

projetos foram aprovados por unanimidade. 3. O que ocorrer. Com relação à visita 

do MEC, o prof. Ricardo solicitou uma sala para reuniões e atendimento individual aos 

alunos. O prof. Daniel Piotto ficou de providenciar a sala que estava sendo utilizada pela 

Coordenação do Campus, a qual estava vaga no momento. Solicitou também aos 

coordenadores de curso o inventário e as normas de utilização dos laboratórios. Ainda 

Solicitou, do Decanato, o montante de R$ 1.000,00 para produção de banners de 

divulgação do Curso de Engenharia Florestal. Encaminhamento 1: O Decano sugeriu à 

Congregação do CFCAf destinar o valor de R$ 2.000,00 do capital do Decanato para cada 

Colegiado do CFCAf, para atender às necessidades gerais. E assim ficou decidido e 

aprovado pela congregação por unanimidade. Encaminhamento 2: O Decanato solicitar 

no CONSUNI, via pauta, a flexibilização da FG na UFSB. Aprovado pela congregação 

por unanimidade.  Sem mais nenhum assunto a ser tratado, 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, 16 de agosto de 2022 
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