
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AGROFLORESTAIS

CAMPUS UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE
2021 DO COLEGIADO DO CURSO DE
ENGENHARIA AGRÍCOLA E
AMBIENTAL, REALIZADA EM
19/11/2021 

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte um, com início às oito horas e
quatro minutos realizou-se a reunião ordinária do mês de novembro 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,
Danusa Oliveira Campos; Jaqueline Dalla Rosa e João Carlos Medeiros. A professora
Jannaína Velasques da Costa Pinto justificou ausência. A representação discente não
compareceu. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo
constituída pelos seguintes pontos: 1) Informes; 2) Aprovação de Atas de Reuniões
Anteriores: Reunião Ordinária Outubro/2021: Ad referendum; 4ª Reunião
ExtraOrdinária Outubro/2021; 3) Aprovação das Atividades complementares dos
discentes: Katrine Conceição dos Santos e Geison dos Santos Pereira;  4) Comissão de
Atividades Complementares; 5) Composição do colegiado. 6) O que houver. A
coordenadora iniciou a reunião com os 1) Informes: 1.1.. Na reunião extraordinária do
dia 18/10/21 ficou decidido que usaria o recurso no valor de R$ 2.000,00 para
contratação de um bolsista de designer gráfico para atuar na divulgação do curso da
Engenharia Agrícola e Ambiental nas redes sociais. Seria feito um edital unificado com
o Bacharelado Interdisciplinar em Ciências que também usaria o recurso para
contratação de um bolsista e teria uma comissão para fazer o edital e seleção. Daniel
Piotto, decano de CFCAf, conversou com a PROPA (Pró-Reitoria de Planejamento e
Administração) e não teria tempo suficiente para uso do recurso para a bolsa. Dessa
forma, foi decido na reunião da congregação que o recurso do CFCAf destinado ao
Curso será para a reforma da sala da coordenação no CFCAf e compra de equipamentos
de proteção individual. 1.2. Na reunião da Congregação do CFCAf, o decano havia
mencionado sobre uma reunião entre CEPLAC e UFSB no dia 11/11/21, a qual foi
transferida para o dia 18/11/21 de forma presencial com número reduzido de pessoas,
porém a mesma foi cancelada. 1.3. Na reunião da Congregação do CFCAf foi definido o
dia 17/12/21 para entrega do planejamento anual dos cursos e feito a portaria 16/21 que
consta esta data. 1.4. Na reunião do NDE foi decidido realizar uma reunião dia 06/12/21
(segunda-feira) das 17:00 até 18:30 horas com os docentes do curso e como ponto de
pauta a reformulação do PPC (realidade do curso, demandas do curso, mudança de
grade, pré-requisitos, ementas, creditação da extensão e outros). Passando para o ponto
2) Aprovação de Atas de Reuniões Anteriores: Reunião Ordinária Outubro/2021: Ad
referendum; 4ª Reunião ExtraOrdinária Outubro/2021. Foi colocado em votação e
aprovado, houve abstenções da professora Danusa Oliveira Campos, pois não estava
presente na referida reunião. Ponto 3) Aprovação das Atividades complementares: A



coordenadora apresentou a solicitação de validação das atividades complementares dos
discentes: Katrine Conceição dos Santos e Geison dos Santos Pereira. Informou que a
documentação entregue estava de acordo e a comissão de avaliação de atividades
complementares havia proferido parecer favorável. Foi colocado em votação e aprovado
por unanimidade. 4) Comissão Atividades Complementares. A coordenadora
informou da necessidade de constituição de uma nova comissão de avaliação das
atividades complementares. Sugeriu que fosse a coordenação e informou também do
interesse do professor Rafael em compor a comissão. Dessa forma, foi colocada em
votação a seguinte constituição de comissão: professora Khétrin, Jaqueline e professor
Rafael, a qual foi aprovada por unanimidade. 5) Composição do colegiado:  A
coordenadora informou que o professor Rogério Cansi, solicitou o seu desligamento do
colegiado, restando dessa forma uma vaga para um membro titular no colegiado. O
professor Carlos manifestou interesse em passar de suplente para membro titular.
Havendo necessidade de um membro suplente para compor o colegiado a coordenadora
convidou o professor Alex Mota o qual também aceitou. Dessa forma, a composição do
colegiado ficou a seguinte: Khétrin Silva Maciel: Coordenadora; Jaqueline Dalla Rosa:
Vice-coordenadora; Carlos Eduardo Pereira: Titular; Matheus Ramalho de Lima -
Suplente; Leila Oliveira Santos: Titular; Alex Mota – Suplente; Jannaína Velasques da
Costa Pinto: Titular; Rosane Rodrigues da Costa Pereira – Suplente; João Carlos
Medeiros: Titular; Mara Lúcia Agostini Valle – Suplente; Rafael Henrique de Freitas
Noronha: Titular; Danusa Oliveira Campos – Suplente; Representação Discente:
Emanuela de Oliveira Cardoso - Titular: Giovanna Franca Bispo da Gama – Suplente;
Representação Discente: Talia Silva Ribeiro - Titular: Paloma Santana Marinho
Cerqueira – Suplente. Representante Técnico-Administrativo: Débora Oliveira dos
Santos Teixeira. 6) O que houver: nada informado. Sem mais nenhum assunto a ser
tratado, às oito horas e quarenta 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.
 

Itabuna-BA, 19 de novembro de 2021.
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