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Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e vinte, com início às oito horas e doze 
minutos, realizou-se a nona 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, Jannaina Veslasques da Costa Pinto, Leila Oliveira Santos e Andrei 
Caíque Pires Nunes. Os técnicos administrativos foram representados pela servidora 
Débora Oliveira dos Santos Teixeira e a representação discente por Lázaro Tiago de 
Oliveira. A pauta e documentos para apreciação foram compartilhados previamente por 
mensagem eletrônica, sendo a pauta constituída pelos pontos a seguir: 1) Informes; 2) 
Aprovação da ata da reunião anterior; 3) PEAs 2020.2; 4) Oferta de Componentes 
Curriculares 2020.3;  5) Declaração de Desempenho Didático Pedagógico (Estágio 
Probatório da UFSB); 6) Aproveitamento/Convalidação; 7) Atividades 
Complementares; 8) Ad-referendum Substituição docente CC Topografia 
Altimétrica em 2020.3; 9) O que ocorrer. 1.a) Professora Leila comunicou   a realização 
da Semana de Engenharia Agrícola e Ambiental, lembrando que foi proveitoso e 
enriquecedor para os alunos.  Em complemento, o coordenador agradeceu aos 
organizadores do evento pelo empenho e dedicação. 1.b) Professor Rafael Noronha 
apresentou a solicitação, por parte dos discentes, da formação de uma Empresa Júnior do 
Curso.  Expressou o seu apoio para esta iniciativa, agradecendo ao convite feito pelos 
alunos do curso e falou da importância da criação de uma empresa júnior como uma 
oportunidade empreendedora para colocar em prática o que foi aprendido em sala de aula, 
além de vivência de iniciação profissional para a formação do graduando. 
Oportunamente, parabenizou o Curso de Florestal pelo passo que já foi dado neste 
sentido.  Contudo, considerando o reduzido número de alunos dos cursos do CFCAf, o 
coordenador argumentou em favor da consulta aos alunos do Curso de Engenharia 
Florestal para uma proposta de unificação destas empresas no CFCAf. O representante 
discente manifestou apoio à possibilidade de uma consulta para unificação. 2) A ata da 
reunião anterior foi aprovada sem ressalvas.  3) Os Planos de Ensino e Aprendizagem 
para o quadrimestre 2020.2, com adaptação para o ensino com mediação tecnológica, 



 

foram distribuídos aos pareceristas para avaliação. Segue abaixo os seus respectivos 
posicionamentos: 

Parecerista Componente Curricular Parecer 

Leila O. Santos Sistema, Solo, Água, Planta Aprovado 

Leila O. Santos Saneamento Ambiental e Tratamento de Resíduos Aprovado 

Rosane R. Pereira Barragens  Aprovado com ajuste 

Rosane R. Pereira Comunicação e Extensão Rural Aprovado com ajuste 

Andrei Física do Solo Aprovado com ajuste 

Andrei Construções Rurais e Ambiência Aprovado com ajuste 

João C. Medeiros Irrigação  Aprovado 

João C. Medeiros Máquinas e Implementos Agrícolas. Aprovado 

Jannaina Velasques Topografia Altimétrica Aprovado com ajuste 

Jannaina Velasques Produção Animal de Precisão Aprovado 

Khétrin S. Maciel Agricultura de Precisão Aprovado 

Khétrin S. Maciel Economia e Administração Rural Aprovado 

Rafael Noronha Trabalho de Conclusão de Curso Aprovado com ajuste 

Rafael Noronha Propriedades Físicas e Conservação Aprovado 

Foi sugerido que se apresente na próxima reunião, a construção de critérios para a emissão 
de parecer concernente ao preenchimento dos PEAs.  4) Em relação, a oferta dos 
componentes curriculares  2020.3, o coordenador afirmou que, em 10 de julho do corrente 
ano, após a aprovação da Congregação, enviou  a grade do horário estabelecido a todos 
os docentes do Curso. Enfatizou que estes horários estavam sujeitos a alterações caso se 
fizesse necessário. Logo, o horário sofreu as seguintes interferências: 4.a) CC do BI 
Ciências: Conforme o planejamento, será solicitado a oferta dos CCs Produção Animal e 
Cálculos Multivariado - Funções e Variações. 4.b) CC Optativos do Curso: Tendo em 
vista que nem todos os alunos formandos preencheram a carga horária de Componentes 
Optativas e a Coordenação do Curso solicitou que aos discentes enviassem uma demanda 
de interesse em CC Optativas, a fim de evitar esvaziamento de sala para que fosse 
realizada a consulta de disponibilidade aos docentes para que fosse realizada a oferta de 
dois CCs. Todas as consultas foram lidas e discutidas com a representação discente. 4.c) 
Substituição de docentes: Professora Juliana Neves, por meio de uma e-mail informou 
que não poderá ministrar o CC Planejamento Energético e Energias Limpas, devido já ter 
atingido o máximo da carga-horária na Formação Geral, além do Professor Fábio, por 
indisponibilidade de tempo, não poderá ministrar o CC Licenciamento Ambiental de 
Gestão de Impactos. O Professor João Carlos Medeiros também já informou ter atingido 
a carga-horária na Formação Geral e no BI. Para a substituição de docentes, foi realizada 
a consulta quanto a ordem de docentes estabelecidas na revisão do planejamento ocorrida 
em Junho/2020, além de uma consulta prévia por e-mail a professora Danusa Campos 
apresentou disponibilidade e aceitou ministrar para que o CC Planejamento Energético e 
Energias Limpas fosse ministrado e o decanato do CFCAf será informado da mudança. 
Em relação ao ponto pauta atual, foi deliberado que: 4.a) Será encaminhada ao decanato 
a lista de ofertas e docentes atualizadas dos CCs já mencionados acima. b) Considerando 
a urgência e encaminhamento da representação discentes, serão ofertados os CC 
Optativos de “Fertilidade de Solo e Nutrição de Plantas” e “Perfuração e Análise de Poços 
para Captação de Água Subterrânea” que será ministrado pelos professores João Carlos 



 

Medeiros e Naiara de Lima, respectivamente. 4.c) Todas indicações de substituição 
docente será encaminhada ao decanato, assim como a sugestão da Professora Danusa 
Campos para o CC Planejamento Energético e Energias Limpas e Licenciamento 
Ambiental e Gestão de Impactos, assim como o Professor Rafael Noronha ministrará o 
CC de Mecanização Agrícola.  5) Professora Khétrin da Silva Maciel solicitou deste 
Colegiado uma Declaração de Desempenho Didático Pedagógico em atendimento às 
exigências da Resolução n°04/2016 da UFSB que trata do Estágio Probatório de seus 
servidores. Contudo, os conselheiros, apoiados na Resolução n°17/2016 da UFSB 
reconheceram que não é atribuição deste Colegiado fazer este tipo de avaliação, o que 
impossibilita o preenchimento de tal documento. Portanto, decidiu-se que o assunto seja 
encaminhado ao decanato para que este, por sua vez, repasse para os setores competentes. 
6) O Coordenador recuperou um documento para o Aproveitamento/Convalidação 
(Processo 23746.007211/2019-17), todos os conselheiros deliberaram em solicitar um 
parecer aos docentes responsáveis pelas CC de Hidrologia e Cálculo Multivariado: 
Funções e Variações, atendendo a Resolução n°26/2020 da UFSB. 7) Foi aprovada a 
Criação de uma Comissão para tratar da avaliação da documentação referente a 
Atividades Complementares; esta comissão ficou composta pelo Coordenador Rafael 
Noronha, vice-coordenadora Rosane Pereira e a professora Khétrin Maciel. 8) Aprovou-
se, por unanimidade, o ad referendum referente à substituição do docente Gerson dos 
Santos Lisboa pelo docente Rafael Noronha em ministrar do CC Topografia Altimétrica 
para o Quadrimestre 2020.3. 9) O que ocorrer: Não houve manifestação. Sem mais 
nenhum assunto a ser tratado, às doze horas e vinte e cinco 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, 30 de outubro de 2020 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 26/11/2020 18:09 ) 
ROSANE RODRIGUES DA COSTA PEREIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1720649

(Assinado digitalmente em 26/11/2020 22:33 ) 
DEBORA OLIVEIRA DOS SANTOS TEIXEIRA 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

1845008

(Assinado digitalmente em 24/11/2020 10:14 ) 
JOAO CARLOS MEDEIROS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1099329

(Assinado digitalmente em 24/11/2020 10:31 ) 
ANDREI CAIQUE PIRES NUNES 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3028410

(Assinado digitalmente em 25/11/2020 14:35 ) 
JANNAINA VELASQUES DA COSTA PINTO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3027379

(Assinado digitalmente em 23/11/2020 14:23 ) 
KHETRIN SILVA MACIEL 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3025873

(Assinado digitalmente em 23/11/2020 12:03 ) 
RAFAEL HENRIQUE DE FREITAS NORONHA 

COORDENADOR DE CURSO

3026285

(Assinado digitalmente em 23/11/2020 15:08 ) 
LEILA OLIVEIRA SANTOS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1203159
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