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Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, com início às onze 

horas, foi declarada aberta a segunda reunião ordinária de 2022 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 Centro de Formação em Ciências Agroflorestais - CFCAf - 

Daniel Piotto, também participaram da reunião 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 

Colegiado de Engenharia de Aquicultura e Recursos Hídricos (EARH) – Edison Rogério 

Cansi; o Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas Jomar Jardim; a 

Representante Docente – Mara Lúcia Agostini Valle e a representante Discente - Edylla 

Mayara da Silva dos Santos. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem 

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

ordinária de Janeiro; 2. Plano Interno de Pesquisa CFCAf 2022-2025 - Relator Prof 

Ricardo Mesquita; 3. O que ocorrer. O Decano do CFCAf, Daniel Piotto, iniciou a 

reunião cumprimentando os presentes e logo em seguida abrindo os informes. A 

representante discente Edylla trouxe um questionamento a respeito da volta às aulas 

presenciais, se realmente seria em março de 2022 esse retorno. O decano informou que 

essa decisão parte da Comissão Gestora do Campus CJA, houve uma reunião dessa 

Comissão e foi decidido, que por conta da continuidade da Pandemia, de questões de 

infraestrutura dos Campus CJA, como também das obras não concluídas no CFCAf, o 

quadrimestre seria iniciado de forma remota e não presencial. A expectativa é que se 

passe março e abril de forma remota, e caso tudo caminhe nos conformes, as primeiras 



atividades presenciais sejam retomadas a partir de maio. Seguindo os informes, a Profª 

Mara, abordando processo de reconhecimento e avaliação de cursos do MEC, informou 

que um prof. do CFCAf sugeriu unificar as planilhas de alguns cursos do CFCAf, porém 

o Decano ressaltou que se trata de processos independentes sendo necessário uma planilha 

por curso. O prof. Rogério Cansi informou que o Colegiado do curso de EARH vai passar 

por reforma. Explicou que está atualmente com apenas 5 membros no Colegiado e abriu 

o convite aos colegas interessados, ressaltou que se deve seguir a resolução ofertando no 

mínimo um componente. Informou também que saiu da coordenação e até o momento 

não se tem nenhuma chapa formada pois os demais colegas do Colegiado estão 

sobrecarregados e envolvidos em cargos de gestão. A prof.ª Khétrin informou que o curso 

está em processo de avaliação pelo MEC. O prof. Ricardo Gabriel Mesquita também 

informou que está sob esse processo, informou também que os cursos vão necessitar de a 

respeito das normas de segurança e utilização dos laboratórios, já se têm as portarias, mas 

ainda vai precisar de normas aprovadas pela congregação bem como o inventário dos 

laboratórios. O prof. Jomar Jardim informou que está aberto o edital do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é uma entidade ligada ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para incentivo à pesquisa no Brasil – 

CNPQ - para estudantes de Doutorado fazerem doutorado “sanduiche” no exterior e quem 

tivesse essa pretensão que já adiantassem os contatos com possíveis parcerias no exterior, 

solicitou que fosse divulgado entre os discentes. O decano informou que a oferta de 

2022.1 já foi homologada pelo decanato todas as solicitações dos Colegiados; com 

relação ao cadastramento dos cursos, solicitou a colaboração dos colegas nesse processo 

que é muito importante para o CFCAf e a UFSB; informou que paralelamente está sendo 

feito o processo de reconhecimento dos cursos de Engenharia Florestal e Engenharia 

Agrícola e Ambiental junto ao CREA BA e que a previsão é que no próximo quadrimestre 

tudo já esteja regularizado. Pauta 1. Aprovação da ata da reunião ordinária de 

janeiro. Não houve considerações e a referida ata foi aprovada por unanimidade. 2. Plano 

Interno de Pesquisa CFCAf 2022-2025 - Relator Prof. Ricardo Gabriel Mesquita. O 

prof. Ricardo Gabriel recomendou a aprovação do plano destacando as seguintes 

observações: 1 – Metas de captação de recursos muito elevadas, levando em conta o 

contexto econômico; 2 – Situação dos laboratórios em 2021, considerar alterar para 2022, 

em razão do não funcionamento de alguns desses laboratórios; 3 – Revisar a representação 

de técnicos na Congregação, pois essa não possui um representante técnico no momento. 

O prof. Jomar considerou o valor do recurso razoável, alcançável, levando em 



consideração que pode ser captado até R$ 2 mi por professor. Ainda com relação à meta 

de capital, o Decano destacou que o documento é um plano com metas que pode darem 

ou não certo e um dos intuitos desse plano é que haja, nos próximos anos, um crescimento 

pleno na captação de recursos, que pode ou não se concretizar. Após deliberações finais 

foi aberta a votação para a aprovação do Plano com as breves revisões em relação à 

representação técnica na congregação como também à situação dos laboratórios; a meta 

de captação de recursos foi mantida seguindo os argumentos supracitados. Não havendo 

mais considerações ou objeções, o Planejamento foi aprovado por unanimidade. Sem 

mais nenhum assunto a ser tratado, a reunião foi encerrada e eu, Abinadabe Araújo, 

Assistente Administrativo da Secretaria Executiva do IHAC CJA, lavrei a presente Ata 

que após leitura e considerações, será aprovada e assinada por todos os presentes. 

 

Itabuna, 25 de fevereiro de 2022 
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