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Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte, com início às nove horas e 10 

minutos, realizou-se a quinta 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, Prof. Rafael Henrique de Freitas Noronha, e estiveram 

presente os professores membros titulares Rosane Rodrigues da Costa Pereira, Khétrin 

Silva Maciel, João Carlos Medeiros, Leila Oliveira Santos, Jannaína Velasques da Costa 

Pinto e Andrei Caíque Pires Nunes. Não houve representação discentes. A representação 

dos técnicos administrativos Débora Oliveira dos Santos Teixeira justificou a ausência 

por estar em férias. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica, 

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

Anteriores; 3) Aquisição Bibliográfica: Retorno da Biblioteca; 4) Recurso Atividade 

Pedagógica do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental; 5) Proposta de Estatuto da 

UFSB; 6) Proposta do PDI da UFSB; 7) Reformulação PPC de Curso - DEA (Processo 

23746.002839/2020-09); 8) Substituição das aulas presenciais por aulas em meio digitais, 

enquanto durar a situação de pandemia pelo novo coronavírus COVID-19 (MEC Portaria 

n°544 de 16 de Junho de 2020); 9) Coordenação de Estágio Curricular Obrigatório do 

Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental; 10) Manifestações docentes após Revisão de 

Planejamento Anual de Ofertas das Componentes Curriculares 2020.2 e 2020.3 11)  O 

que ocorrer. 1. Não teve nenhum informe; 2) Todos os membros do colegiado aprovaram 

as Atas das Reuniões Anteriores, com abstenção do Prof. Andrei que não aprovou a ata 

da terceira reunião extraordinária realizada em 04/06/2020 pois não estava presente nesta 

reunião; 3) O Colegiado de Curso recebeu a devolutiva referente as Aquisições de 

Bibliografia em que foi sugerido a substituição de títulos aos docentes responsáveis pelos 

Componentes Curriculares (CC´s) na qual continha as sugestões de alterações 

bibliográficas. O professor Rafael Noronha e a profa. Khétrin encaminharam para a 

Bibliotecária do CJA/UFSB após a consulta dos professores das Componentes 

Curriculares, explicando que ao verificar com o fornecedor na qual não estava mais 

disponível no catálogo da editora (esgotado) para ser realizado a compra; 4) De acordo 

com prof. Rafael Noronha, em reunião da congregação, foi informado que o CFCAf 

recebeu R$ 15.000,00 para custeio e a princípio o recurso seria para os cursos em 

funcionamento e para medidas emergenciais do decanato. Com isso, o decano solicitou 

aos Coordenadores de Curso que fossem levadas às demandas de cada Curso com 

disponibilidade de R$ 5.000,00 a R$ 7.500,00 para o Curso de Engenharia Agrícola e 



 

Ambiental. Após o Colegiado estabelecer os critérios de exclusão de viagens (devido a 

Suspensão de Atividades presenciais devido o COVID-19), empenhando todo o recurso 

para Aquisição de Materiais para Aulas Práticas com um valor médio de R$ 500,00 para 

cada CC que serão ofertados em 2020.2 e 2020.3. Foi enviado a demanda para os docentes 

responsáveis por cada CC que totalizou R$ 4.000,00. Para não perder o recurso, o 

colegiado resolveu destinar R$ 1.000,00 para realizar análise química de solos será 

endereçada às Componentes Curriculares do Curso, R$ 500,00 para o CC Tecnologia e 

Logística de Secagem e Armazenamento e R$ 1.500,00 as Componentes Curriculares de 

Hidráulica e Irrigação para compra de um motor elétrico e demais materiais para o 

funcionamento do mesmo; 5) Conforme disponibilizado na última reunião da 

Congregação do CFCAf, o prof. Rafael disponibilizou a Proposta de Estatuto da UFSB 

para a ciência de todos os membros e que se necessário fosse realizada sugestões de 

alterações. Após discussão entre os membros ficou deliberado pela aprovação da minuta 

do Estatuto da UFSB; 6) O prof. Rafael disponibilizou a Proposta do PDI da UFSB que 

será discutido na próxima reunião da Congregação do CFCAf. Após discussão entre os 

membros do colegiado ficou deliberado pela aprovação do documento; 7) O prof. Rafael 

Noronha disponibilizou o memorando para Reformulação do PPC de Curso - DEA 

(Processo 23746.002839/2020-09) com as informações necessárias para fins de registro 

e convocação de reunião do NDE do Curso, destacando a oportunidade de discussão no 

NDE, segundo a Resolução n°10/2020 de novas diretrizes da Formação Geral em 

conjunto com as Diretrizes Curriculares Nacional do Curso. Após discussão entre os 

membros ficou deliberado pela aprovação da convocação da reunião do NDE, além da 

oportunidade de envio de propostas aos membros do NDE do Curso até a próxima 

Reunião Ordinária do Colegiado de Curso; 8) O Coordenador de Curso Rafael Noronha 

informou que na última reunião da Congregação do CFCAf realizada em 09/06/2020, 

ficou decidido que os componentes curriculares que puderem ser finalizados de forma 

não presencial, poderiam ser finalizados. Contudo, é necessário que todos os alunos 

estejam de acordo (é necessário consultar os discentes, via 

email/sigaa/formulário/enquete ou outra forma documental) e informado a Coordenação 

de Curso. As atividades acadêmicas podem ser retomadas de forma não presenciais, 

considerando a PORTARIA da UFSB Nº 163/2020 - Art. 1º § 2º Determina-se que as 

atividades remotas que eventualmente possam ocorrer durante o período de suspensão 

das atividades de ensino, garantam que nenhum discente seja prejudicado por não ter 

condições de participação, seja por problemas técnicos ou falta de equipamentos 

adequados. Para os componentes curriculares em que exista discentes que não podem 

acompanhar de forma remota, o componente continua paralisado. O mesmo vale para 

componentes curriculares que necessitam de atividade presencial e não podem continuar 

de forma remota. Desse modo, abriu discussão para formulação de propostas para a 

retomada dos CC´s de 2020.1, citando a Portaria n° 544 de 16 de Junho de 2020 pelo 

MEC previamente disponibilizada na convocação desta Reunião Ordinária. O colegiado 

seguindo as orientações da Congregação do CFCAf que concorda com a Substituição das 

aulas presenciais por aulas em meio digitais, enquanto durar a situação de pandemia pelo 

novo coronavírus COVID-19 resolveu enviar um memorando ao Decano do CFCAf e a 

Progeac com as devidas preocupações diante do aspecto da legalidade e demora 

Institucional (UFSB) em propor políticas de acesso (discentes), capacitação (discentes e 

docentes) e portarias, normativas ou instruções institucionais complementares que 

atendam a realidade regional da UFSB; 9) A docente Khétrin era a Coordenadora de 

Estágio Curricular do Curso deixou o cargo com o intuito de oportunizar a participação 

de outros professores do Curso. O Colegiado de Curso solicitou a inscrições para a 

candidatura do Cargo para todos os membros do Colegiado. Com a indicação da profa. 



 

Khétrin, conforme a última reunião do Colegiado de Curso, houve uma candidatura única 

da profa. Jaqueline Dalla Rosa e todos os membros aprovaram a substituição, com 

abstenção do prof. João devido conflito de interesse; 10) O Coordenador de Curso recebeu 

alguns e-mails de manifestações docentes após aprovação e envio da planilha com a 

Revisão de Planejamento Anual de Ofertas dos Componentes Curriculares 2020.2 e 

2020.3 na Reunião Extraordinária do dia 04 de Junho de 2020, após definição de critérios 

estabelecidos pelo Colegiado do Curso na alocação docente nos Componentes 

Curriculares (CCs). Foi aprovado no Colegiado de Curso que será mantido a alocação 

docente nos CC’s de acordo com a revisão do planejamento anual para os quadrimestres 

2020.2 e 2020.3 aprovada em reunião extraordinária ocorrida dia 04 de junho de 2020, 

exceto quando o docente alocado esteja com carga horária suficiente e passe para outro 

docente que foi alocado em segundo opção para oferta do CC; 11.1) O Coordenador de 

Curso comunicou que será realizada uma convocação para uma reunião extraordinária do 

Colegiado após a devolutiva do Planejamento Anual 2020.2 e 2020.3 do Decanato do 

CFCAf para o dia 29 de junho de 2020 às 14 horas. Caso não haja retorno dentro do prazo, 

ficará para a próxima reunião ordinária de julho de 2020; 11.2) A profa. Rosane solicitou 

a todos os docentes do CJA que possuem interesse de ministrar CC’s no Curso Engenharia 

Agrícola e Ambiental que envie um email para a coordenação pois será discutido cada 

caso. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às doze horas e trinta minutos encerrou-se 

a reunião e eu, Khétrin Silva Maciel, SIAPE 3025873, lavrei a presente ata que, depois 

de lida e estando em conformidade, deverá ser aprovada e por todos assinada. Itabuna, 22 

de junho de 2020. 

Rafael Henrique de Freitas Noronha (Titular)  

Rosane Rodrigues da Costa Pereira (Titular)  

Khétrin Silva Maciel (Titular)  

Leila Oliveira Santos (Titular)  

João Carlos Medeiros (Titular)  

Andrei Caíque Pires Nunes (Titular)  
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