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Ata da 5ª Reunião Ordinária da Congregação do CFCAF/CJA 

 

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, com início às dez horas e oito minutos, 

iniciou-se a 5ª Reunião Ordinária da Congregação do Centro de Formação em Ciências 

Agroflorestais – CJA. A reunião foi presidida pelo decano, Prof. Daniel Piotto (Decano do 

CFCAF) e, devido à COVID-19, o encontro ocorreu metapresencialmente, do qual participaram:  

Prof. Fernando Mauro Pereira Soares (Coordenador do BI Ciências), Prof. Jomar Gomes Jardim 

(Coordenador do PPG Biossistemas), Prof.ª Mara Lúcia Agostini Valle (Representante docente 

no CFCAF), Prof. Rafael Henrique de Freitas Noronha (Coordenador da Engenharia Agrícola 

e Ambiental), Prof. Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita (Coordenador da Engenharia 

Florestal) e a representante discente Kethlin de Carvalho Santos Romão (Colegiado de Eng. 

Florestal). Em pauta: 1. Informes. 2. Aprovação das atas ordinária e extraordinária do mês 

de abril e da reunião ordinária de maio. 3. Aprovação ad referendum dos projetos de 

extensão. 4. Constituição da Comissão Organizadora da Escolha de Decano / Vice Decano 

/ CFCAf. 5. Escolha do representante da congregação na Comissão Organizadora da 

Escolha de Decano / Vice Decano / CFCAf. 6. Abertura da Empresa Júnior – Verde 

Florestal. 7. O que houver.  O Prof. Daniel inaugurou a reunião expondo os pontos de pauta, 

que foram aprovados sem objeções. Concedeu a fala aos presentes para que expusessem 

eventual informe, por parte dos órgãos vinculados ao decanato. 1. Informes. 1. O Prof. Ricardo 

comemorou a colação de grau primeira turma Eng. Florestal. Informou que iniciou o processo 

de regularização do curso junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 

com o auxílio do decano, e, por fim, agradeceu ao Prof. Luís e estudantes do curso de Eng. 

Florestal que se dispuseram a preparar a apresentação para a criação de empresa júnior que será 

ponto de pauta. 2. O decano falou sobre a ausência do Prof. Carlos Pereira, que por ter sido 

vacinado hoje não pôde comparecer à reunião. Salientou ainda que o Regimento Geral da UFSB 

será apresentado no CONSUNI neste mês de junho e, dessa forma, pediu para os colegiados 

vinculados enviarem comentários e contribuições para o decanato. Finalizou destacando que as 

obras de reforma do CFCAF não permitem que retorne o trabalho presencial, pela quantidade 

de poeira e sujeira. Alertou sobre algumas mudanças ocorrerão, por exemplo, a criação dos 

laboratórios novos. 3. Representação docente, BI Ciências e PPG Biossistemas não tiveram 

informes. 2. Aprovação das atas ordinária e extraordinária do mês de abril e da reunião 
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ordinária de maio. Após explanação das referidas atas, o decano pediu que o colegiado se 

pronunciasse pela aprovação, tendo sido aprovada por unanimidade. 3. Aprovação ad 

referendum dos projetos de extensão. Foram apresentados os seguintes projetos para 

aprovação ad referendum: 1) Título: “Desmistificando a Mecanização na Produção De 

Cacaueiro: Operação e Segurança e Custo Operacional de Máquinas Agrícolas”, sob a 

coordenação do docente Rafael Henrique de Freitas Noronha; 2) Título: “Oficinas de 

Beneficiamento de Plantas Medicinais, Padronização de Insumos e Fitoprodutos da Cabruca”, 

sob a coordenação da docente Jannaina Velasques da Costa Pinto; 3) Título: “Valorização da 

Engenharia Agrícola e Ambiental: divulgação do curso da UFSB para os alunos do ensino 

médio e para a sociedade”, sob a coordenação da docente Khetrin Silva Maciel. Após consulta 

aos membros, todos os projetos foram aprovados sem objeções. 4. Constituição da Comissão 

Organizadora da Escolha de Decano / Vice Decano / CFCAf. O Prof. Daniel falou sobre a 

necessidade de criação de uma comissão, mediante consulta aos membros, com base em 

Resolução da UFSB, para que seja indicado um membro para dar início aos preparativos para 

as eleições do decanato. O decano apresentou a minuta da portaria que nomeará a comissão, a 

qual foi aprovada por unanimidade.5. Escolha do representante da congregação na 

Comissão Organizadora da Escolha de Decano / Vice Decano / CFCAf. O decano propôs 

que fossem indicados alguns nomes para a função de membro da Comissão, o qual deverá 

dialogar com a representação docente. Em seguida, sugeriu o nome do Prof. Ricardo Gabriel. 

O Prof. Ricardo Gabriel indicou o Prof. Jomar, porém, este recusou devido ao acúmulo de 

trabalho. Não havendo mais manifestações, nem outras indicações, o Prof. Daniel sustentou a 

indicação do professor Ricardo. Todos os presentes foram favoráveis pela indicação, votando 

pela eleição do Prof. Ricardo Gabriel como primeiro membro da Comissão. 6. Abertura da 

Empresa Júnior – Verde Florestal. O Prof. Daniel outorgou um momento para a estudante 

Kethlin, CEO da empresa júnior, falar sobre o projeto nascido no curso de Engenharia Florestal. 

Previamente foram apresentados o projeto e o estatuto da referida empresa. A Verde Florestal é 

composta por sete pessoas que possuem cargos administrativos, dentre eles, estudantes do curso 

de Eng. Florestal e do BI Ciências. O objetivo da empresa é agregar ao curso o 

empreendedorismo em sua aplicação prática, além de vislumbrar o mercado de trabalho, 

criando vínculos com profissionais do setor local, aquisição do conhecimento de mercado etc. 

As áreas de atuação priorizarão o Inventário Florestal, Tecnologia da madeira, Ecologia, 

Fertilidade e Nutrição do solo, Viveiros Florestais e Sensoriamento remoto e geoprocessamento. 
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O público-alvo é composto por Micro e pequenos produtores, Pequenas e grandes empresas, 

além do Setor público. Tendo a discente finalizado sua explanação, o Prof. Daniel abriu o 

momento para que os conselheiros se manifestassem a respeito do projeto. O Prof. Ricardo 

Gabriel parabenizou mais uma vez os discentes e os docentes envolvidos, entendendo que 

algumas dificuldades serão enfrentadas, principalmente, no tocante às quantidades de salas, ao 

uso de impressoras e equipamentos em geral. Mas, conta com o decanato que já se 

disponibilizou em apoiar e entregar materiais para o pleno funcionamento da empresa. O Prof. 

Jomar também parabenizou a iniciativa, afirmando que apoiará também no que for preciso. O 

Prof. Fernando sugeriu que os envolvidos procurem o Prof. Marcelo Teles (CFTCI) que poderá, 

inclusive, dar algumas orientações sobre o processo de registro e todas as etapas burocráticas 

que existem quando da abertura de uma empresa júnior, uma vez que o CFTCI já possui uma. 

Diante da apresentação, foi ofertada a possibilidade de se manifestarem sobre a aprovação do 

projeto, tendo todos os presentes anuído pela aprovação da criação da empresa júnior. 7. O que 

houver. Não havendo mais nada a acrescentar, a reunião se encerrou pelo Prof. Daniel, que 

agradeceu a presença de todos (as), e eu, Milaine Santos Farias, Secretária Executiva da 

Secretaria Executiva da Coordenação do CJA, lavrei a presente ata que, depois de lida e estando 

em conformidade, deverá ser aprovada e por todos (as) assinada. Itabuna, oito de junho de dois 

mil e vinte e um. 
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