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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ENGENHARIA 

FLORESTAL, REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2021. 

 

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte um, com início às treze horas e um minuto, 

realizou-se a primeira reunião ordinária do Colegiado de Engenharia Florestal, realizada em caráter 

excepcional de forma remota, e não presencial, atendendo a portaria nº163/2020 da UFSB. A reunião 

foi dirigida pelo Coordenador do Colegiado, o docente Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita, e 

estiveram presentes os professores Mara Lúcia Agostini Valle, Luiz Fernando Silva Magnago e Lyvia 

Julienne de Sousa Rêgo. Por se encontrarem em gozo de férias, os professores Andrei Caíque Pires 

Nunes e Ândrea Carla Dalmolin não se fizeram presentes. A categoria dos técnicos administrativos foi 

representada pela servidora Débora Oliveira dos Santos Teixeira e os discentes pela aluna Kethlin de 

Carvalho Santos Romão e Victor Leon. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem 

eletrônica, sendo constituída dos seguintes pontos: 1. Informes; 2 Ad referendum inserção 

coorientador de TCC (Docente: Luiz Fernando Magnago / Discente: Thassiana Lacerda); 3 

Solicitação aproveitamento de estudos José Joaquim de Almeida Santos  (2019024575) Processo 

1 (23746.007085/2019-24); 4 Distribuição / oferta de vagas 2021; 5.O que ocorrer. 1. O professor 

Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita deu os seguintes informes: a) O discente Paulo Henrique 

Bomfim, orientado da professora Ândrea Carla foi premiado no programa de iniciação científica da 

UFSB. b) Esta semana ocorreram três defesas de TCC dos discentes Thassiana Coelho Lacerda - 28 

de janeiro às 14 horas; Bianca Aleluia - 28 de janeiro as 15:30 horas; Marcos José Soares Nery - 29 de 

janeiro as 9:00 horas. Os três obtiveram aprovação, ficando na obrigatoriedade de apresentarem as 

correções e ajustes propostos. Dessa forma, 100% da primeira turma da Engenharia Florestal 

concluirão o Curso. 2. Após detalhada argumentação por parte do coordenador, o Colegiado aprovou 

o ad referendum concernente a inserção do coorientador de TCC (Docente: Luiz Fernando Magnago; 

Discente: Thassiana Coelho Lacerda). A aprovação ocorreu com uma abstenção por parte do professor 

Luiz Magnago, por ser parte interessada no processo. 3. Foi submetida à avaliação o pedido de 

aproveitamento de estudos por parte de José Joaquim de Almeida Santos, discente que migrou do BI 

Saúde para a Engenharia Florestal, matrícula 2019024575, processo (23746.007085/2019-24). A 

solicitação foi encaminhada ainda na gestão anterior, mas por problemas de ordem técnica no sistema 

utilizado, este processo não foi recebido na ocasião. Os CCs que foram apresentados neste processo 

são: Antropologia Das Populações Rurais: Dinâmicas Da Agricultura [ GAH / GACH / GPC ] JA0355; 

Laboratório Interdisciplinar Em Linguagens: Aprendizagem Por Projetos [ GAC / FE / LAB II ] 

IJA0255; Promoção Da Saúde, Sustentabilidade E Qualidade De Vida [ IS ] IJA0362. Uma vez 

apresentada a situação, o Coordenador apontou uma série de inconsistências no pedido: a) ele pede pra 

computar esses componentes como livres, todavia, a Engenharia Florestal não possui componentes 

para carga horária livre. b) Por tratar-se de componentes da Saúde, têm pouca ou nenhuma aderência 

com a Engenharia Florestal.  c) A resolução 26/2020 que trata de aproveitamento de componentes 

curriculares, fala que os CCs obrigatórios, optativos e atividades curriculares de extensão poderão ser 

objetos de estudos para aproveitamento. Não fazendo nenhuma menção aos componentes livres. 

Diante do exposto, o Colegiado considerou o pedido incoerente e votou, de forma unânime, pelo 

indeferimento do pleito. 4. Foi colocada em discussão a proposta encaminhada pela PROGEAC 

concernente a distribuição e oferta de vagas para o ano letivo de 2021. É importante lembrar que o 

quantitativo de vagas permanece, não havendo alteração no teto de 40 vagas para a Florestal. A 

consulta consiste em dar continuidade a distribuição que existe hoje, cabendo 20 vagas para migração 

e 20 vagas para entrada direta via SISU ou optar pela proporcionalidade, uma vez que, baseado nos 
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estudos dos números de entrada anteriores, verificou-se uma tendência de aumento de alunos entrando 

pela entrada direta. Portanto, os presentes deliberaram pela proporcionalidade; o assunto será tratado 

na reunião da Congregação na próxima semana. 5. O que ocorrer: O professor Ricardo enfatizou a 

finalização do quadrimestre que ocorrerá na próxima semana, seguida do recesso de quinze dias e com 

início do quadrimestre 2020.3 agendado para 22/02/2021. Também chamou a atenção dos discentes 

para o fato que os dois suplentes do Curso vão se formar, o que demanda a necessidade de se pensar 

em outros nomes para substituí-los. Ainda pediu a ajuda dos representantes discentes no sentido de 

orientar os colegas calouros a pegarem os componentes que constam no horário (disponível no site) a 

fim de seguirem o fluxo durante a matrícula de 2020-3. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às 

treze horas e cinquenta e seis 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, 29 de janeiro de 2021. 
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