
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AGROFLORESTAIS 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO 

 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO 

DO CURSO DE ENGENHARIA 

AGRÍCOLA E AMBIENTAL, 

REALIZADA EM 04/06/2020 

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

minutos, realizou-se a terceira reunião extraordinária 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 

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

Silva Maciel, João Carlos Medeiros, Janainna Velasques da Costa Pinto e Ricardo Gabriel 

de Almeida Mesquita (suplente do professor Andrei Caíque Pires Nunes). Os técnicos 

administrativos foram representados pela servidora Débora Oliveira dos Santos Teixeira 

e a representação discente Ruan Junior Batista de Oliveira. A pauta foi compartilhada 

previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída pelo único ponto a seguir: 1) 

Revisão do Planejamento Pedagógico Anual 2020.2 e 2020.3. A coordenação deste 

Colegiado decidiu disponibilizar o planejamento em formato editável, para todo o seu 

corpo docente, a fim de que se fossem feitas sugestões para posteriormente serem 

aprovadas em seção extraordinária. Portanto, após iniciada a reunião, professor João 

Carlos Medeiros sugeriu que o coordenador direcionasse a discussão, estabelecendo os 

critérios para a análise da tabela do planejamento. Então, o Colegiado do Curso 

estabeleceu os seguintes critérios de alocação docente nos Componentes Curriculares 

(CCs): 1) Área do Concurso; 2) Formação de graduação, 3) Formação de pós-graduação 

e 4) Afinidade/Experiência do Docente. Uma vez atendida à solicitação do professor João 

Medeiros, deu-se início a uma detalhada análise, na qual cada componente curricular, 

assim como cada proposta para sua respectiva ministração, foi debatida e quando 

necessário votada. Para ministrar o CC de Economia e Administração rural estava alocado 

o professor Milton Ferreira da Silva Júnior, que foi substituído pela professora Lyvia 

Julienne Sousa Rego, para seguir os critérios estabelecidos nesta reunião. Na votação que 

definiu essa substituição a professora Rosane Pereira se absteve e justificou sua decisão, 

afirmando que em fevereiro de 2018, quando atuou como primeira coordenadora do Curso 

de Eng. Agrícola e Ambiental, consultou o professor Milton, que se prontificou a 

ministrar os CCs de Economia e de administração rural. Para ministrar o CC de Sistema 

Solo-Água-Planta estava alocada a professora Ândrea, que foi substituída pelos 

professores João Medeiros e Khétrin Maciel e diante da mudança o professor Ricardo se 

absteve. O CC Sistema-Solo-Água-Planta foi lecionado anteriormente pelos docentes 

Ândrea e João Carlos. As docentes Ândrea e Khétrin passaram no concurso da UFSB 

para a área de Ecofisiologia Vegetal e devido a formação da professora Ândrea (bióloga) 



e ter afinidade pela área florestal, a docente Khétrin ser agrônoma, ficou estabelecido um 

acordo entre as docentes e o decano do CFCAf que Ândrea lecionaria o CC Ecofisiologia 

Florestal para o curso Engenharia Florestal e Khétrin o CC Sistema-Solo-Água-Planta 

para o curso Engenharia Agrícola e Ambiental. Por unanimidade, ficou aprovado o 

complemento do Planejamento 2020.2 e 2020.3 e para maior clareza, segue, em anexo, a 

tabela conforme com as alterações aprovadas. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às 

dezessete horas e trinta 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, 04 de junho de 2020. 
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