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Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, com início às oito horas e trinta 

e cinco minutos, realizou-se a primeira reunião ordinária do Colegiado de Engenharia 

Agrícola e Ambiental de 2020, no Centro de Formação em Ciências Agroflorestais – 

CFCAf na Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC. A reunião foi 

dirigida pelo Coordenador do Colegiado, o docente Rafael Henrique de Freitas Noronha 

e estiveram presentes os professores Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita, Khétrin Silva 

Maciel, Jannaina Velasques da Costa Pinto, Silvia Kimo Costa e Mara Lúcia Agostini 

Valle. A categoria dos técnicos administrativos foi representada pela servidora Débora 

Oliveira dos Santos Teixeira e a dos discentes pelo aluno Lázaro Tiago de Oliveira. O 

vice-coordenador Matheus Ramalho justificou a ausência na Reunião Ordinária. Em 

pauta: 1) Aprovação da ata anterior; 2) Recebimento dos Planos de Ensino e 

Aprendizagem 2020.1 para envio aos pareceristas; 3) Atualização das informações da 

Infraestrutura do Curso conforme acordo de cooperação técnica com a CEPLAC; 4) 

Demanda de eventos para 2020 de Engenharia Agrícola e Ambiental; 5) Composição do 

Colegiado do Curso; 6) O que ocorrer. 1.O coordenador pediu aprovação para a ata da 

reunião anterior, a qual foi aceita por unanimidade. 2.Informes: a) Professora Janaínna 

Velasques comunicou ter recebido a cessão da “Casa de Vegetação” da CEPLAC, com 

todo o equipamento de irrigação e pulverização, por parte do professor George Sodré para 

uso em seu projeto de pesquisa intitulado “Etnobotânica/Etnofartmacologia de espécies 

medicinais nativas em comunidades tradicionais da microrregião Ilhéus-Itabuna”. 

Embora a casa necessite de reforma, professora Janaína disponibilizou o equipamento 

para uso nas aulas de Hidráulica, Viveiros e outras práticas necessárias ao Curso de 

Engenharia Agrícola e Ambiental. 3. Em relação aos Planos de Ensino e Aprendizagem, 

o professor Rafael Henrique de Freitas Noronha está aguardando o término da entrega 

por parte dos docentes para fazer a distribuição com os avaliadores. 3) O Coordenador de 

Curso Rafael Noronha solicitou aos responsáveis por projetos que envolvam acordo de 

Cooperação Técnica com a CEPLAC, atualizem os dados junto ao Colegiado de Curso. 

4) Conforme aprovado na reunião antecedente, o coordenador voltou a cobrar o 

planejamento concernente aos eventos acadêmicos cuja os alunos pretendam participar 

em 2020. 5) Foi amplamente discutido o preenchimento da vaga ociosa do Colegiado de 

Engenharia Agrícola e Ambiental que, para atender aos interesses do Curso, deveria ser 

ocupada por um Engenheiro Agrícola e Ambiental. Tendo em vista que os convites 

enviados não obtiveram resposta. Também será enviado um e-mail aos professores do 

curso para convidar para a participar da composição do colegiado. 6) O que ocorrer. O

 



representante discente, Lázaro Tiago, se pronunciou a respeito as insatisfações dos alunos 

concernentes a regulamentação do histórico, aos turnos das aulas e a alocação das aulas. 

Professor Rafael Noronha argumentou a impossibilidade de alterações nos pontos 

aprovados, mas comprometeu-se a fazer os ajustes que sejam possíveis. Sem mais 

nenhum assunto a ser tratado, às nove horas e cinquenta e quatro horas, encerrou-se a 

reunião e eu, Débora Oliveira dos Santos Teixeira, técnica administrativa SIAPE 

1845008, lavrei a presente ata que, após lida e estando em conformidade, deverá ser 

aprovada e assinada por todos os presentes nesta sessão. Itabuna, 18 de fevereiro de 2020. 
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