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Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, com início às nove horas e seis minutos, 

realizou-se a terceira reunião ordinária do Colegiado de Engenharia Agrícola e Ambiental de 2021, 

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 membros Edison Rogério Cansi, Carlos Eduardo Pereira, João 

Carlos Medeiro, Khétrin Silva Maciel e a técnica administrativa Débora Oliveira dos Santos 

Teixeira, representando a sua categoria. Os ausentes foram: Andrei Caique Pires Nunes, Leila 

Oliveira Santos, Lyvia Julienne de Souza Rego e os representantes discentes. A pauta, composta por 

ponto único, foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica: Homologação do resultado 

da eleição para os cargos de coordenador(a) e vice-coordenador(a) do Colegiado do Curso de 

Engenharia Agrícola e Ambiental. O presidente da mesa deu início agradecendo à comissão 

eleitoral pela dedicação e cumprimento dos prazos. Sequencialmente, apresentou o resultado do 

pleito eleitoral para o exercício dos cargos acima mencionados que ocorreu com a candidatura de 

uma única chapa - Adiante com Renovação. Sem nenhuma manifestação contrária ou abstenção, 

aprovou-se a homologação dos nomes das professoras Khétrin Silva Maciel e Jaqueline Dalla Rosa 

para os cargos de Coordenadora e Vice-coordenadora deste Colegiado respectivamente. A 

contabilização dos votos pode ser vista no boletim gerado pelo SIGELEIÇÃO que segue em anexo 

a esta ata. Prosseguindo, os professores Carlos Eduardo e Rogério Cansi parabenizaram e 

agradeceram ao professor Rafael Henrique Noronha pela dedicação e afinco a frente do curso nestes 

dois anos. Professor Rogério Cansi aproveitou o ensejo para solicitar a nova gestora uma atenção 

especial para a área de produção de animal. Professor Rafael também agradeceu ao apoio de todos 

os docentes do Curso e destacou a participação dos professores Narcísio Cabral de Araujo e Leila 

Oliveira Santos que, mesmo pertencendo a outro CF, não pouparam esforços em colaborar com a 

Engenharia Agrícola e Ambiental. Professor Rafael Noronha entregou os cargos de Coordenador do 

NDE e Coordenador de Estágio do Curso e se coloca a disposição para participação como membro 



do Colegiado de Curso. Por fim, colocou-se à disposição da chapa eleita para sanar todas as dúvidas 

decorrentes do processo de transição. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às nove horas e vinte 

e dois 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, 07 de outubro de 2021 
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