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ATA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ENGENHARIA FLORESTAL, 

REALIZADA EM 25/09/2020. 

 

 Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte, com início às oito horas e dois minutos, 

realizou-se a sétima reunião ordinária de 2020 do Colegiado de Engenharia Florestal, realizada em 

caráter excepcional de forma remota, e não presencial, atendendo a portaria nº163/2020 da UFSB. A 

reunião foi dirigida pelo Coordenador do Colegiado, o docente Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita, 

e estiveram presentes os professores Mara Lúcia Agostini Valle, Andrei Caíque Pires Nunes, Ândrea 

Carla Dalmolin e Rafael Henrique de Freitas Noronha. Os técnicos administrativos foram 

representados pela servidora Débora Oliveira dos Santos Teixeira e os discentes não enviaram 

representante. O professor Luiz Magnago justificou sua ausência. A pauta foi compartilhada 

previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída pelos pontos a seguir: 1)Informes; 

2)Horário 2020-2; 3)Mudança FG e implicações; 4) Laboratórios Produtos Florestais; 5)Evento 

50 anos da Engenharia Florestal; 6) Atividades complementares; 7)Peas 2020-2; 8) O que 

ocorrer. 1) Professor Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita deu os seguintes informes: a) Início das 

aulas de 2020.2  b) Chamou a atenção dos alunos do TCC para ficarem atentos ao cronograma c) houve 

um problema relacionado ao horário da nova turma de Formação Geral via SISU. 2) O horário 2020-

2 necessitou passar por um ajuste e sofreu pequenas alterações. Uma vez que este horário já havia sido 

compartilhado pela coordenação com todos os membros do Colegiado para possíveis intervenções, a 

sua aprovação deu-se sem nenhum debate. 3) Em função da resolução aprovada que acarretou 

mudanças significativas na carga-horária da Formação Geral, o coordenador abordou a necessidade de 

alguns ajustes no PPC do Curso para evitar uma sobrecarga de carga horária. Esclareceu que os alunos 

de entrada direta 2020 farão somente Componentes da Formação Geral, um de cada eixo. E que 

posteriormente todos os discentes (Com menos de 80% do curso concluído) serão migrados para o 

novo PPC e deverão também cumprir as 420 horas de FG, conforme as resoluções aprovadas pelo 

Consuni. 4) Laboratórios Produtos Florestais (Multiuso da madeira); O professor Ricardo informou 

que recebeu solicitação do NDE sobre o andamento/processo de reforma dos Laboratórios de Produtos 

Florestais, informou que até o momento não foi liberado recursos e que a única intervenção que estava 

sendo feita era na reforma dos banheiros. Demonstrou sua preocupação com a utilização do espaço 
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para outros fins. Após ampla discussão o Coordenador se propôs a questionar essa questão na reunião 

da Congregação novamente e enviar memorando aos órgãos superiores. 5) Professor Ricardo informou 

que as reuniões entre os coordenadores dos Cursos de Engenharia Florestal do Norte e Nordeste 

continuam para as definições do evento dos 50 anos da Engenharia Florestal nessas regiões. Mas que 

devido ao cancelamento da última reunião não tinha mais informações, mas que em breve iria solicitar 

professores disponíveis para participação nas diferentes áreas do evento. 6) O professor Ricardo 

esclareceu que enviou email para o decanato solicitando portaria para a comissão de atividades 

complementares, mas que o decano orientou que essa portaria deveria ser emitida pela própria 

coordenação. O Coordenador então procedeu com a leitura da portaria e o Colegiado aprovou; 7) Ficou 

estipulado a data de 16 de outubro como limite para a entrega dos Planos de Ensino e Aprendizagem 

Peas 2020-2, modelo sigaa. Será permitido aos professores adicionarem bibliografias extras 

(disponíveis legalmente online) para auxílio no quadrimestre 2020-2 de forma remota. As instruções 

serão enviadas aos professores em breve. 8) O que ocorrer. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, 

às oito horas e quarenta e nove minutos encerrou-se a reunião e eu, Débora Oliveira dos Santos 

Teixeira, SIAPE 1845008, lavrei a presente ata que, depois de lida e estando em conformidade, deverá 

ser aprovada e por todos assinada. 

 

Itabuna, 25 de setembro de 2020. 
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