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Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte dois, com início às dezessete horas e
sete minutos realizou-se a reunião extraordinária do mês de abril de 2022 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 Alex Mota, Carlos Eduardo Pereira, Jannaína
Velasques da Costa Pinto, Jaqueline Dalla Rosa, João Carlos Medeiros, Leila Oliveira
Santos e Rafael Henrique de Freitas Noronha. A representante discente que compareceu
a reunião foi Paloma Santana Marinho Cerqueira. A pauta foi compartilhada
previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída pelo seguinte ponto: 1)
Laboratórios de Aulas Práticas para o curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. A
professora Khétrin abriu a reunião informando que o NDE em reunião, ocorrida no
início dessa tarde, tratou da demanda do espaço físico para o curso de Engenharia
Agrícola e Ambiental e elaborou um documento para ser encaminhado ao decanato. O
professor Carlos chamou a atenção de detalhar posteriormente um pouco mais sobre os
espaços físicos exigidos, como por exemplo, o tamanho das salas de aula. O texto
elaborado pelo NDE foi exposto aos participantes da reunião, foi lido por todos e
algumas alterações foram realizadas, de modo que o texto à ser encaminhado ao
decanato, encontra-se transcrito abaixo: “O NDE no âmbito de suas atribuições (Art. 03
da Resolução n° 04/2018 da UFSB) sugeriu e o Colegiado do curso de Engenharia
Agrícola e Ambiental aprovou a solicitação de demanda de espaço físico (laboratórios)
para a realização de aulas práticas dos CCs do curso. Tal demanda está sendo sugerida
visando melhor gestão de uso dos espaços recém concluídos e devido ao retorno
presencial das aulas, que exigirá também o retorno das aulas práticas. Houve consulta
aos docentes responsáveis pelos CCs do curso (do ano de 2022) e ao PPC, sobre a
necessidade de aulas práticas, as quais são listadas a seguir: Química Analítica
Aplicada; Propriedades Físicas e Conservação dos Produtos Agrícolas; Sistema Solo,
Água e Planta; Fruticultura; Gênese e Morfologia do Solo; Física do Solo; Mecânica
do Solo; Fertilidade do Solo; Topografia Planimétrica; Topografia Altimétrica;
Tecnologia e Logística de Secagem e Armazenamento; Mecânica dos Materiais;
Resistência dos Materiais; Elementos de Máquinas Agrícolas; Máquinas e Implementos
Agrícolas; Mecanização Agrícola; Mecanização Florestal; Colheita e Transporte
Florestal; Bioclimatologia; Bioquímica e Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto.



Considerando os componentes citados, o colegiado prevê a necessidade de no mínimo
três espaços para aulas práticas. O detalhamento sobre os espaços serão esclarecidos
posteriormente. Estamos à disposição para informar os horários e quantidades de
alunos em cada CC a fim de auxiliar na gestão dos espaços físicos. Finalmente,
considerando a demanda de planejamento para o quadrimestre 2022.2, o colegiado de
Engenharia Agrícola e Ambiental solicita ao decanato a definição dos espaços físicos
previstos para práticas laboratoriais destinadas ao ensino, assim como suas respectivas
localizações”. O texto foi colocado em votação o qual foi aprovado por unanimidade.
Ficou decidido também que o texto será enviado via e-mail ao decanato. Sem mais
nenhum assunto a ser tratado, às dezoito horas e vinte três 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, 05 de abril de 2022.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 05/04/2022

ATA Nº 360/2022 - CEAA (11.01.05.04) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 29/04/2022 09:23 ) 
CARLOS EDUARDO PEREIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1720621

(Assinado digitalmente em 04/05/2022 16:05 ) 
JOAO CARLOS MEDEIROS 

COORDENADOR DE CURSO

1099329

(Assinado digitalmente em 09/05/2022 11:50 ) 
JANNAINA VELASQUES DA COSTA PINTO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3027379

(Assinado digitalmente em 28/04/2022 17:09 ) 
KHETRIN SILVA MACIEL 

COORDENADOR DE CURSO

3025873

(Assinado digitalmente em 28/04/2022 18:50 ) 
RAFAEL HENRIQUE DE FREITAS NORONHA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3026285

(Assinado digitalmente em 29/04/2022 11:50 ) 
LEILA OLIVEIRA SANTOS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1203159

(Assinado digitalmente em 29/04/2022 08:08 ) 
JAQUELINE DALLA ROSA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1126298

(Assinado digitalmente em 28/04/2022 21:17 ) 
ALEX MOTA DOS SANTOS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1562546

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.ufsb.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 360 2022 ATA 28/04/2022 fe5c3edf8e

https://sig.ufsb.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

