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Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, com início às dez horas, e
dezessete minutos realizou-se a quarta reunião extraordinária de 2021 do Colegiado do
Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental realizada em caráter excepcional de forma
remota, e não presencial, atendendo a portaria nº 163/2020 da UFSB. A reunião foi
presidida pela Coordenadora do Curso, Professora Khétrin Silva Maciel, e estiveram
presentes, remotamente, os professores Carlos Eduardo Pereira (suplente da professora
Leila Oliveira Santos), Edison Rogério Cansi, Jaqueline Dalla Rosa, João Carlos
Medeiros e Lyvia de Souza Rego. A categoria dos discentes foi representada por
Emmanuela de Oliveira Cardoso e Talia Silva Ribeiro. A pauta foi compartilhada
previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída pelo seguinte ponto: 1)
Recurso financeiro para custeio (R$ 2000,00). A professora Khétrin iniciou a reunião
informando o ponto de pauta e abrindo para discussão. Foi discuto as possíveis formas
de utilização do recurso, levando em consideração o período curto para a utilização. O
professor João mencionou que no curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências
ficou decidida a utilização com uma bolsa para um discente trabalhar na divulgação do
curso. Após ampla discussão foi decidido que a melhor forma de utilização do recurso,
devido o prazo curto, seria também com a utilização de uma bolsa para a seleção de um
estudante, da UFSB, para trabalhar na divulgação do curso de Engenharia Agrícola e
Ambiental (redes sociais e página do curso). A seleção do bolsista será feita via edital e
entrevista avaliada por uma comissão de seleção. A Coordenadora colocou em votação,
sendo aprovado pela maioria. Foi discutido também sobre a composição de uma
comissão para a seleção do bolsista, ficando como membros da comissão de seleção,
professora Khétrin, professor João e foi sugerido o nome do professor Ícaro Andrade
Souza, por ser da área de computação. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às dez
horas e trinta e sete minutos, encerrou-se a reunião e eu, Jaqueline Dalla Rosa, SIAPE
1126298, lavrei a presente ata que, depois de lida e estando em conformidade, deverá
ser aprovada e por todos assinada. 
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