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Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte um, com início às oito horas, 

e onze minutos realizou-se a décima reunião ordinária 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 Jaqueline Dalla Rosa, João Carlos Medeiros e Leila 

Oliveira Santos. A categoria dos discentes foi representada por Talia Silva Ribeiro. A 

pauta foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída pelos 

seguintes pontos: 1) Informes; 2) Aprovação de Atas de Reuniões Anteriores: 

Reunião Ordinária Setembro/2021; 3) Avaliação PEAs 2021.2; 4) Aprovação das 

ofertas 2021.3; 5) Aprovação dos termos de compromisso do CC TCC I; 6) Parecer 

de Aproveitamento de estudo (Processo 23746.007604/2021-70, de Géssica Lacerda 

Bahia; 7) Formulários de avaliação docente e discente; 8) Composição do 

Colegiado; 9) Composição NDE; 10) Coordenação de estágio; 11) O que houver. A 

coordenadora iniciou a reunião com 1) Informes: 1.1. houve a reunião da congregação 

do CFCAf no dia 19/10/2021 (terça-feira) e Daniel Piotto, decano do centro, mencionou 

sobre o evento que vai ocorrer na CEPLAC de forma presencial no dia 11/11/2021 

(quinta-feira) na parte da manhã com os pesquisadores da CEPLAC e servidores da 

UFSB para apresentação dos trabalhos desenvolvidos e as parcerias entre as duas 

instituições. Devido a pandemia, serão selecionadas algumas pessoas para participarem; 

1.2. Prof. Carlos saiu da Representação do CFCAf da Câmara de Graduação e o Prof. 

Piotto será o titular e Prof. João Medeiros o suplente; 1.3. O recurso destinado ao 

colegiado e discutido na quarta reunião extraordinária do colegiado na segunda-feira, 

dia 18/10, será destinado a contratação de um discente de Designer Gráfico para 

divulgação do curso nas redes sociais. Os cursos de Engenharia Agrícola e Ambiental e 

o Bacharelado Interdisciplinar em Ciências irão fazer um edital de seleção unificado 

com apoio do decanato e a comissão ficou constituída pelos seguintes docentes: 

Danielle Oliveira Costa Santos, Edcarllos Gonçalves dos Santos, Ícaro Andrade Souza, 

João Carlos Medeiros e Khétrin Silva Maciel; 1.4. Após consulta por e-mail aos 

docentes do curso sobre interesse em constituir a comissão de elaboração da política 

institucional de pesquisa do CFCAf, o Prof. João Carlos Medeiros manifestou interesse 

e assumiu vaga na comissão como representante do curso; 1.5. Após consulta por e-mail 

aos docentes do curso sobre o interesse em participar do Programa de Mobilidade 

Acadêmica – Promover ANDIFES reservando vagas em Componentes Curriculares que 

serão ofertados no quadrimestre 2021.3, os seguintes CCs do curso e respectivos 

docentes manifestaram interesse: Introdução a Engenharia Agrícola e Ambiental, 

docente: Leila Oliveira Santos; Licenciamento Ambiental e Gestão de Impactos 

Ambientais, docente: Danusa Oliveira Campos; Planejamento Energético e Energias 

Limpas, docente: Danusa Oliveira Campos; Mecanização Agrícola, docente Rafael 



Henrique de Freitas Noronha. Foram disponibilizadas cinco vagas para cada CC; 1.6. 

Conforme consulta por e-mail aos docentes do curso sobre a realização de atividades 

presenciais, nenhum docente se manifestou devendo ser enfatizada a falta de estrutura 

das instalações da universidade para garantir um retorno seguro, e também a falta de um 

plano de retorno seguro. Passou-se então para o segundo ponto de pauta: 2) Aprovação 

de Atas de Reuniões Anteriores: Reunião Ordinária Setembro/2021 e 3ª Reunião 

ExtraOrdinária Outubro/2021: Ad referendum. Foi colocado em votação e aprovado, 

houve abstenções da professora Leila, Jaqueline e da representante discente Talia que 

não estavam presentes nas referidas reuniões. Passando para o ponto 3)  Avaliação 

PEAs 2021.2, a coordenadora apresentou os CCs que ainda não haviam sido avaliados: 

Grandes culturas I e TCC I e informou que fez a avaliação dos PEAs e o parecer foi 

favorável, dessa forma, todos os PEAs dos CCs ofertados em 2021.2 foram aprovados. 

Passou-se para o ponto 4) Aprovação de ofertas de CC’s para 2021.3. A 

coordenadora projetou a tabela de ofertas para o conhecimento de todos. A 

representante discente, Talia, solicitou a mudança de horário dos CC’s Produção 

Animal de Precisão e Planejamento Energético e Energias Limpas para atender a 

demanda dos estudantes formandos que necessitam cursar esses CCs. Feitas as 

alterações foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Ponto 5) Aprovação 

dos termos de compromisso do CC TCC I. A coordenadora apresentou os termos de 

compromisso, mencionando o nome do discente, o título do trabalho a ser executado e 

orientador, respectivamente. Ao todo são quatro estudantes matriculados em TCC I: 

Giovanna França: Resposta espectral de plantas de cacau para obtenção do índice de 

vegetação NDVI, orientador: João Carlos Medeiros; Ismael dos Santos Ferreira: 

Oxirredução de Ferro em água subterrânea para uso agrícola, orientadora: Rita de 

Cascia Avelino Suassuna; Lucca Gomes: Análise do cenário de coleta de resíduos no 

município de Itabuna – Bahia, orientador: Abílio José Procópio Queiroz; Talia Silva 

Ribeiro: Uso de óleos essenciais no revestimento de sementes no armazenamento, 

orientador: Carlos Eduardo Pereira. Após, foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade.  Ponto 6) Aproveitamento de estudo. A discente Géssica Lacerda Bahia 

solicitou parecer para aproveitamento dos Componentes curriculares “Biologia Celular 

e Molecular” e “Biologia Celular” (Processo 23746.007604/2021-70). O processo foi 

analisado pela professora Rosane Rodrigues da Costa Pereira que deferiu o pedido 

devido a correspondência, tanto de carga horária quanto de ementa superior a 75%. 

Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Ponto 7) Formulários de 

avaliação docente e discente. A coordenadora fez a apresentação dos formulários, 

informando que uma discussão sobre alterações dos formulários havia sido feita pelos 

membros do colegiado do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências. Optou-se 

então por fazer uma leitura das proposições de alteração feitas naquele colegiado e se 

houvesse necessidade sugerir outras alterações. Após proceder a leitura e sem mais 

sugestões de alteração, colocou-se em votação e foi aprovado por unanimidade. Ponto 

8) Composição Colegiado. A coordenadora informou sobre a saída de alguns membros 

do colegiado: prof. Andrei, Lyvia, Narcísio e Ricardo, e que dessa forma, haveria vagas 

para novos membros.  Informou também que convidou alguns docentes do curso para 

ocuparem essas vagas que seriam: professora Jannaína Velasques da Costa Pinto como 

titular e Rosane Rodrigues da Costa Pereira como suplente. Professor Rafael Henrique 

de Freitas Noronha titular e Danusa Oliveira Campos suplente. Em seguida abriu para 

discussão, não havendo oposição colocou-se em votação e foi aprovado por 

unanimidade. Com isso a nova composição docente do Colegiado de Engenharia 

Agrícola e Ambiental fica a seguinte: Coordenadora: Khétrin Silva Maciel, Vice-

coordenadora: Jaqueline Dalla Rosa; João Carlos Medeiros (titular) e Mara Lúcia 



Agostini Valle (suplente); Edison Rogério Cansi (titular) e Matheus Ramalho de Lima 

(suplente); Leila Oliveira Santos (titular) e Carlos Eduardo Pereira (suplente); Jannaína 

Velasques da Costa Pinto (titular) e Rosane Rodrigues da Costa Pereira (suplente); 

Rafael Henrique de Freitas Noronha (titular) e Danusa Oliveira Campos (suplente). 

Ponto 9)  Composição NDE. Em função da mudança de coordenação do curso e pela 

saída do professor Narcísio do colegiado e do NDE, colocou-se em discussão a 

possibilidade de entrada de novos membros. A professora Jaqueline manifestou 

interesse em ocupar o lugar do professor Narcisio, os demais membros permanecem os 

mesmos. Colocou-se em votação e foi aprovado por unanimidade. Permanecendo como 

membros do NDE os seguintes professores: Khétrin, Jaqueline, João, Leila e Rafael. 

Ponto 10) Coordenação de estágio. Com a mudança de coordenação, o coordenador de 

estágio professor Rafael solicitou seu desligamento dessa coordenação ficando a mesma 

a disposição de um novo coordenador. A professora Khétrin colocou a disposição dos 

membros do colegiado que desejassem assumir, entretanto, ninguém se manifestou. 

Com isso ela colocou seu nome a disposição para assumir a coordenação de estágio. 

Colocou-se em votação e foi aprovado por unanimidade. Sem mais nenhum assunto a 

ser tratado, às nove 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. 

  

Itabuna-BA, 21 de outubro de 2021 
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