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

e doze minutos, realizou-se a oitava 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, Andrei Caíque Pires Nunes, Janainna Veslasques da Costa Pinto, Leila 

Oliveira Santos. Os técnicos administrativos foram representados pela servidora Débora 

Oliveira dos Santos Teixeira e a representação discente não compareceu. 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) PEA 2020.1 adaptado para o ensino com mediação 

tecnológica – retificados; 4) II Semana de Engenharia Agrícola e Ambiental; 5) 

Parecer Crédito Condicional Física do Solo; 6) Memorando: Regência de Disciplinas 

de "Produção Animal" em Engenharia Agrícola e Ambiental da UFSB 

(23746.004815/2020-07); 7) O que ocorrer. 1) O coordenador informou que o Colegiado 

já solicitou os Planos de Ensino e Aprendizagem aos docentes que ministrarão 

componentes do Curso no próximo quadrimestre. Contudo, com a finalidade de favorecer 

a adaptação destes PEAS ao ensino remoto, ficou estabelecido que a entrega dos mesmos 

ocorra após o início das aulas, estabelecendo a data de 19 de outubro como limite para a 

entrega. 2) A ata da reunião anterior foi aprovada sem nenhuma oposição. 3) Na última 

reunião do Colegiado de Curso foram aprovados os pareceres dos Planos de Ensino e 

Aprendizagem de 2020.1, e aqueles que apresentaram restrições foram adequados pelos 

docentes responsáveis para uma nova avaliação dos parecerista. Após manifestação dos 

parecerista, todos os PEAs retificados foram aprovados sem restrições. 

Parecerista Componente Curricular Parecer 

Rosane Rodrigues da Costa Introdução a Saneamento Ambiental Aprovado sem restrições 

Janainna Veslasques  Eletrificação Rural Aprovado sem restrições 

João Carlos Medeiros Materiais e Estruturas Aprovado sem restrições 

João Carlos Medeiros Topografia Planimétrica Aprovado sem restrições 

4) O Coordenador de Curso realizou uma consulta por e-mail a todos os membros do 

colegiado para a manifestação de interesse para a construção de uma proposta, 



 

apresentação de uma proposta nessa reunião do colegiado, assim como compor a 

comissão organizadora da realização da II Semana de Engenharia Agrícola e Ambiental 

em comemoração ao dia do Engenheiro Agrícola e Ambiental, de forma remota no 

formato webinar entre os dias 27 e 29 de outubro de 2020. Após apresentação da proposta 

o Colegiado deliberou pela realização do evento, assim como aprovou a comissão 

organizadora, assim como a emissão de uma portaria do curso com os seguintes nomes: 

Janainna Veslasques da Costa Pinto, Leila Oliveira Santos, Khétrin Silva Maciel, Rafael 

Henrique de Freitas Noronha e Rosane Rodrigues da Costa Pereira. 5) O parecer realizado 

pelas professoras Janainna Veslasques da Costa Pinto, Khétrin Silva Maciel e o discente 

Ruan Júnior Batista de Oliveira. Após a realização da leitura o documento, sem nenhuma 

contestação, o documento foi aprovado por unanimidade. 6) Após a leitura do memorando 

e discussão com os membros, o Colegiado deliberou que pelo conteúdo da resposta ao 

memorando eletrônico: “Informamos que o Colegiado do Curso de Engenharia Agrícola 

e Ambiental não possui gerência sobre o CC Produção Animal, que está contido na 

matriz curricular do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências do Campus 

Jorge Amado da Universidade Federal do Sul da Bahia. Portanto, questionamentos sobre 

este CC devem ser direcionados para o colegiado deste curso. Com relação ao CC de 

Produção Animal de Precisão, que está sob a gestão do colegiado do curso de 

Engenharia Agrícola e Ambiental, informamos que o mesmo foi alocado no planejamento 

anual 2020, o qual foi finalizado no mês junho de 2020. Neste planejamento, o Colegiado 

do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental indicou os docentes para todos os CCs 

atendendo aos critérios pré-estabelecidos e definidos em reunião ordinária do Colegiado 

e constantes na ata da reunião extraordinária de junho de 2020. Na alocação docente 

para o CC em questão foi considerado o quadro de docentes do Centro de Formação em 

Ciências Agroflorestais (CFCAf). Diante de sua atual manifestação de interesse sobre o 

CC Produção Animal de Precisão, o Colegiado do Curso de Engenharia Agrícola e 

Ambiental poderá considerá-lo para futuras indicações na alocação docente deste CC. 

No entanto, considerando que a atribuição de Carga Horária Docente (CHD) é 

competência dos Decanatos dos Centros de Formação, e estando o curso de Engenharia 

Agrícola e Ambiental lotado no CFCAf, mesmo procedendo com a indicação por parte 

deste colegiado, a decisão final caberá ao decanato do CFCAf. Com relação aos 

apontamentos concernentes à atribuição profissional e leis trabalhistas de categorias 

profissionais mencionadas no memorando, não compete ao Colegiado de Curso avaliar 

estes requisitos de cada docente.” 7) O que ocorrer: O coordenador comunicou que, em 

caso de desistência ou qualquer impossibilidade do professor ministrar o componente, o 

Colegiado seguirá os critérios estabelecidos pela planilha para chamar o próximo. Sem 

mais nenhum assunto a ser tratado, às dez horas e doze 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, 24 de setembro de 2020 
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