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Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, com início às dez horas 

e dez minutos, realizou-se a segunda reunião ordinária do corrente ano, 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, Andrei Caíque Pires Nunes, Leila Oliveira 

Santos e Lyvia Souza Rego. Os técnicos administrativos foram representados pela 

servidora Débora Oliveira dos Santos Teixeira e os discentes pelas alunas Giovanna 

Gama e Talia Ribeiro. A pauta e documentos para apreciação foram compartilhados 

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

Informes; 2) Aprovação da ata da reunião anterior; 3) Recomposição do Colegiado 

do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental; 4) Atividades Complementares; 5) 

O que ocorrer. 1) Informes: Professor Rafael Noronha participou aos presentes que o 

Sistema de Bibliotecas da UFSB encaminhou, no dia 28/01/2021, a documentação 

necessária para a contratação do fornecedor para o qual serão encaminhados os pedidos 

de cada curso, com ênfase na aquisição de livros impressos, de origem nacional e 

identificados pelo solicitante como prioridade. Contudo, esclareceu que cabe à 

Coordenação de Compras e Patrimônio da DIRAD dá andamento ao processo que 

dependerá também da situação orçamentária da Universidade. Por fim, ressaltou que o 

Sistema de Biblioteca está tomando medidas para viabilizar também a aquisição dos 

títulos no formato eletrônico (e-book), principalmente títulos de origem importada, para 

ampliar o acervo atual e agilizar o acesso às bibliografias.  2) A ata da reunião anterior 

foi aprovada com uma abstenção por parte do professor Andrei Caíque que não estava 

presente.  3) Considerando o pedido de saída do Colegiado por parte da professora 

Jannaína Velasques da Costa Pinto, o Colegiado deliberou favoravelmente. De acordo 

com o Resolução n° 17/2016, da UFSB, para suprir esta vaga que ficou em aberto, foi 

aprovado o nome do seu suplente, Edson Rogério Cansi, tendo como vice Matheus Lima 

Ramalho. Houve a eleição com aprovação de todos os membros dos Colegiado de Curso. 

4) A Comissão de Atividades Complementares recebeu as solicitações dos discentes 



Murilo Magalhães Santos Passos, Ismael dos Santos Ferreira e Ruan Júnior Batista de 

Oliveira, para realizar a análise por meio do barema e a documentação comprobatória de 

atividades complementares, sendo que todas solicitações foram validadas e aprovadas por 

unanimidade pelos membros do Colegiado de Curso. 5) O que ocorrer: a) Houve a 

devolutiva do regulamento de Estágio do Curso e aguardamos o retorno quanto ao 

regulamento de TCC que a Coordenação de Graduação/PROGEAC informou que os 

documentos ainda se encontram em processo de análise. b) A Coordenação vai enviar as 

ementas do PPC do Curso, que estão em processo de reformulação, para os docentes 

fazerem as atualizações necessárias. O prazo estabelecido para o retorno é no mês de 

março/2021. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às dez 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, 22 de fevereiro de 2021 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 28/04/2021 18:56 ) 
DEBORA OLIVEIRA DOS SANTOS TEIXEIRA 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

1845008

(Assinado digitalmente em 27/04/2021 10:14 ) 
ANDREI CAIQUE PIRES NUNES 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3028410

(Assinado digitalmente em 19/04/2021 08:25 ) 
KHETRIN SILVA MACIEL 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3025873

(Assinado digitalmente em 19/04/2021 18:48 ) 
RAFAEL HENRIQUE DE FREITAS NORONHA 

COORDENADOR DE CURSO

3026285

(Assinado digitalmente em 19/04/2021 14:18 ) 
LEILA OLIVEIRA SANTOS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1203159

(Assinado digitalmente em 19/04/2021 10:13 ) 
LYVIA JULIENNE SOUSA REGO 
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