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

realizou-se a quarta 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 presentes os 

professores membros titulares Rosane Rodrigues da Costa Pereira, Khétrin Silva Maciel, 

João Carlos Medeiros, Leila Oliveira Santos e Andrei Caíque Pires Nunes. Os técnicos 

administrativos foram representados pela servidora Débora Oliveira dos Santos Teixeira 

e a representação discente Lázaro Tiago de Oliveira. A pauta foi compartilhada 

previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída pelos pontos a seguir: 1) 

Informes; 2) Aprovação de Ata de reuniões anteriores; 3) Aprovação para Ad referendum 

Relatório de Adequação Bibliográfica enviado ao NDE pelo Coordenador de Curso; 4) 

Gravação de Reuniões do Colegiado; 5) Calendário de Reuniões do Colegiado 2020; 6) 

O que ocorrer. 1.a) O professor João Carlos Medeiros, como representante docente no 

CONSUNI, informou que houve aprovação da carga horária de 420 horas para a 

Formação Geral. 1.b) A professora Rosane informou que, como primeira coordenadora 

do curso de Eng. Agrícola e Ambiental do CFCAf, fez em 2018 um levantamento das 

afinidades dos professores ativos da UFSB com os componentes curriculares do Curso. 

Assim, encaminhou e-mail para os professores solicitando manifestação a respeito deste 

assunto. Um dos consultados foi o professor Milton Ferreira que respondeu ter total 

afinidade por Socioeconomia Rural, Administração Rural e Projetos, Viabilização e 

Financiamento Rural. 1.c) A professora Rosane solicitou inclusão do seguinte de ponto 

de pauta: anulação do seu voto para membro suplente do colegiado do curso, realizada na 

reunião ordinária anterior por haver conflito de interesse. O professor Rafael consultou 

os membros que concordaram pela inclusão. Desta forma, passaram a ser 7 pontos de 

pauta, que são eles:1) Informes; 2) Aprovação de Ata de reuniões anteriores; 3) 

Aprovação para Ad referendum Relatório de Adequação Bibliográfica enviado ao NDE 

pelo Coordenador de Curso; 4) Gravação de Reuniões do Colegiado; 5) Calendário de 

Reuniões do Colegiado 2020; 6) Anulação do voto de Rosane para membro suplente do 

colegiado do curso. 7) O que ocorrer. 2.) As atas da reuniões ordinárias de fevereiro, 

março e abril foram aprovadas assim como a ata da reunião extraordinária de abril, sendo 

disponibilizada para as assinaturas. 3) O professor Rafael Noronha justificou a 

necessidade da urgência mediante aos curtos prazos estabelecidos para Aprovação para 

Ad referendum Relatório de Adequação Bibliográfica, na qual continha as sugestões de 



alterações bibliográficas, mediante a consulta dos professores das Componentes 

Curriculares. O documento foi enviado ao NDE pelo Coordenador de Curso para que o 

documento seja utilizado no Processo de Aquisição Bibliográfica junto a Biblioteca do 

Campus Jorge Amado. 4) O coordenador iniciou a discussão sobre a possibilidade da 

realização de Gravação das Reuniões do Colegiado do Curso. Após discussão ficou 

deliberado por maioria que as reuniões do Colegiado de Curso não serão gravadas. 5) O 

Coordenador informou que o Colegiado de Curso que havia proposto em Dezembro/2019 

a definição do Calendário de Reuniões do Colegiado para 2020. Hoje, o Colegiado de 

Curso entende a necessidade do Calendários, sendo que houve aprovação do Calendário 

de Reuniões. 
 

MÊS DATA DIA 

Junho 22 Segunda-feira 

Julho 28 Terça-feira 

Agosto 26 Quarta-feira 

Setembro 24 Quinta-feira 

Outubro 30 Sexta-feira 

Novembro 23 Segunda-feira 

Dezembro 08 Terça-feira 

6) Anulação do voto de Rosane para membro suplente do colegiado do curso. A 

professora solicitou anulação de seu voto por entender que há conflito de interesse, já que 

o professor Carlos é seu cônjuge. O Colegiado deliberou e aprovou a substituição do 

professor Carlos Eduardo Pereira pelo professor Edison Rogério Cansi. 7.1) O 

Coordenador enviou um e-mail aos docentes responsáveis pelo Componentes 

Curriculares do Curso referente ao recurso disponível ao Curso de Engenharia Agrícola 

e Ambiental. O Colegiado de Curso entende pela exclusão de viagens, pois não há 

previsão de término de Suspensão das atividades presenciais em virtude da COVID-19 - 

Portaria n°163/2020 e que o empenho integral do recurso será para Materiais de Aulas 

Práticas dos Componentes Curriculares dos Cursos de Engenharia Agrícola e Ambiental, 

no valor de até 500,00 por Componente Curricular, mediante o envio da justificativa da 

demanda e o orçamento para aquisição dos materiais de aulas práticas até o dia 

29/05/2020. 7.2) O Coordenador informou aos membros do Colegiado que enviará uma 

solicitação aos alunos da primeira turma para que não haja ofertas no mesmo horário dos 

Componentes Curriculares do BI e do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. Sem 

mais nenhum assunto a ser tratado, às quatorze horas e trinta 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, 08 de maio de 2020. 
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