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Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte, com início às onze horas e 

seis minutos, realizou-se a quarta reunião ordinária de 2020 do Colegiado de Engenharia 

Agrícola e Ambiental, realizada em caráter excepcional de forma remota, e não 

presencial, atendendo a portaria nº163/2020 da UFSB. A reunião foi presidida pelo 

Coordenador do Colegiado – Rafael Henrique de Freitas Noronha, e estiveram presentes 

os professores membros Khétrin Silva Maciel, Rosane Rodrigues da Costa Pereira, João 

Carlos Medeiros, Leila Oliveira Santos e Andrei Caíque Pires Nunes. Os técnicos 

administrativos foram representados pela servidora Débora Oliveira dos Santos Teixeira 

e a não houve a presença da representação discente. A pauta e documentos para 

apreciação foram compartilhados previamente por mensagem eletrônica, sendo a pauta 

constituída pelos pontos a seguir: 1) Informes; 2) Aprovação de Ata de Reuniões 

Anteriores; 3) PEAs 2020.2 adaptado para o ensino com mediação tecnológica – 

Ajustes; 4) Aproveitamento/Convalidação de Componentes Curriculares (Processo 

23746.007211/2019-17); 5) Recomposição de Colegiado de Curso – Membro 

Suplente; 6) Nome e grau titulação para diploma 2°Ciclo; 7) O que ocorrer.1) O 

Colegiado de Curso recebeu um e-mail do doutorando da UESC, Caique Medauar, 

manifestando interesse em propor uma conversa aos alunos do Curso, destacando a 

importância de parcerias de trabalho com empresas privada e públicas, assim como a 

utilização de ferramentas para melhorar a visibilidade para o mercado de trabalho. O 

Coordenador de Curso respondeu o e-mail comunicando que, em breve, será realizado o 

evento referido, pois o mesmo beneficiará aos alunos; principalmente àqueles que se 

encontram diante da proximidade da conclusão do curso e futuro ingresso no mercado. 2) 

As atas das reuniões ordinária de outubro e extraordinária de novembro foram aprovadas 

sem ressalvas.3) Conforme acordado na reunião ordinária do mês de outubro, os membros 

do Colegiado presentes construíram os critérios para a emissão de parecer concernente ao 

preenchimento dos PEAs no modelo SIGAA. O Colegiado deliberou pela aprovação do 

ponto após eliminar os ajustes pendentes quanto ao modelo a ser seguido e adição das 

referências não citadas no PPC do Curso. Os critérios para os pareceristas estarão 

disponíveis a partir de 2020.3 por meio da ferramenta do GoogleForms, sendo intitulado 

“Parecer PEA 202X.Y elaborado no SIGAA - Curso Engenharia Agrícola e Ambiental, 

constituído pelas perguntas: 1)Qual o nome do Componente Curricular?; 2) Os tópicos 

de aula estão de acordo com a ementa do PPC 2019 ?; 3) A bibliografia apresentada no 



 

PEA está de acordo com o PPC 2019?; (Obs. Os professores foram autorizados a 

acrescentarem bibliografias complementares extras disponíveis online esse 

quadrimestre); 4) O PEA apresenta todos os itens obrigatórios (Objetivos, metodologia, 

procedimentos de avaliação, horário de atendimento, tópicos de aula e bibliografia 

básica/complementar), bem como as adaptações ao ensino remoto?; 5) Parecer: ___ 

aprovado; ___ aprovado com sugestões de melhoria, ___ reformular PEA. 6) Sugestões 

de melhoria do PEA. 4) O processo foi enviado aos docentes responsáveis pelos 

Componentes Curriculares de Cálculo Multivariado: Funções e Variações e Hidrologia 

para emissão do parecer referente ao aproveitamento de Componentes Curriculares no 

Curso de acordo com os critérios da Resolução n°26/2020 da UFSB. O Colegiado 

aprovou o envio dos pareceres que serão anexados ao SIGAA para envio a SECAD 

quanto ao deferimento do aproveitamento do CC Hidrologia e não deferimento da CC 

Cálculo Multivariado: Funções e Variações por se tratar do conteúdo do material referente 

a uma variável. 5) O Colegiado dispunha de uma vaga para suplente em aberto. Tal vaga 

fora ocupada anteriormente pelo professor Adriano de Jesus Silva que solicitou seu 

desligamento por estar em dois Colegiados de outros Cursos. Objetivando o 

preenchimento desta vaga, foi feita uma consulta, via e-mail para a manifestação de 

interesse no cargo de suplente disponível no momento. O professor Gerson Lisboa dos 

Santos manifestou interesse apenas para condição de titular, enquanto o professor Carlos 

Eduardo Pereira se dispôs a ocupar a vaga ociosa no momento, tornando-se candidato 

único. O Coordenador do Curso iniciou o regime de votação e anunciou, com cinco votos 

favoráveis e uma abstenção da professora Rosane Rodrigues Pereira, a eleição do 

professor Carlos Eduardo Pereira para a vaga de membro suplente. 6) A Coordenação do 

Curso foi consultada a respeito da inclusão dos termos “Bacharelado em...” e “Bacharel 

em...” para o nome do Curso e o grau de titulação do Curso para emissão de Certificados 

e Diplomas. Após longa discussão entre os membros do Colegiado, o mesmo deliberou 

pela não inserção dos termos e manutenção do nome do “Curso de Engenharia Agrícola 

e Ambiental”, além do grau conferido de “Engenheiro/a Agrícola e Ambiental”. 7) O que 

ocorrer: Não houve manifestação dos conselheiros. Sem mais nenhum assunto a ser 

tratado, às onze horas e vinte 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, 23 de novembro de 2020 


