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Aos catorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte dois, com início às dez horas e
quatro minutos realizou-se a décima primeira reunião ordinária do mês de dezembro de
2022 do Colegiado do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental realizada
presencialmente. A reunião foi presidida pela Coordenadora do Curso, Professora
Khétrin Silva Maciel e estiveram presentes os professores, Alex Mota dos Santos,
Carlos Eduardo Pereira, Rafael Henrique de Freitas Noronha. Participaram de forma
remota os professores Jannaína Velasques da Costa Pinto, Jaqueline Dalla Rosa e João
Carlos Medeiros. Estiveram presentes, Regiane Silva dos Santos, representante dos
técnicos administrativos e Paloma Santana Marinho Cerqueira representante discente. A
pauta foi compartilhada previamente por e-mail, sendo constituída pelos seguintes
pontos: 1) Informes; 2) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Novembro/2022:
3) Atividade Complementar de Paloma Santana Marinho Cerqueira; 4) Termo de
compromisso de estágio de Murilo Magalhães Santos Passos; 5) Relatório da
Comissão de Avaliação; 6) Composição do Colegiado; 7) Concurso docente efetivo
2023 (definição: a área e requisitos, jornada de trabalho e motivação (código novo
que foi distribuído na reunião do Consuni); 8) O que ocorrer. Ponto 1) Informes;
sem informes; Ponto 2) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Novembro/2022; A ata
foi compartilhada previamente, com a convocatória da reunião. Na reunião foi aprovada
por unanimidade com abstenção dos professores Alex e Carlos e da discente, pois, não
estavam presentes na reunião passada; Ponto 3) Atividade Complementar de Paloma
Santana Marinho Cerqueira; A professora Khétrin informou que a discente apresentou
todos os documentos necessários e a comissão de atividades complementares procedeu
com avaliação e aprovação, na reunião colocou-se em votação e foi aprovado por
unanimidade;  Ponto 4) Termo de compromisso de estágio de Murilo Magalhães Santos
Passos; O estudante irá estagiar na SLC, no Mato Grosso. Os termos de compromissos
tanto da UFSB como da empresa já estão em andamento. Foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade; Ponto 5) Relatório da Comissão de Avaliação; A professora
Khétrin informou que a avaliação dos docentes e discentes está sendo realizada ao início
de cada quadrimestre pela CPA (Comissão Própria de Avaliação). Porém muitos
estudantes não têm realizado tal avaliação que poderia ser utilizada para a avaliação de
reconhecimento do curso. O professor Rafael sugeriu a realização de um seminário para
apresentar essa ferramenta aos estudantes, dentre outras informações do curso, para que
eles criem familiaridade com a avaliação e possam realizá-la. O Professor Carlos



sugeriu a continuação do preenchimento dos formulários, contendo a avaliação dos CCs
e docentes, do colegiado e da coordenação, que vinham sendo realizados pela
coordenação. Sugeriu também que se exija da CPA a obrigatoriedade da avaliação via
SIGAA, impedindo o estudante de se matricular caso não preencha a avaliação dos CCS
cursados. Ao final das discussões ficou deliberado a continuação dos formulários de
avaliação feitos pela coordenação. Os formulários serão enviados aos docentes para
leitura e sugestões de melhoria ainda essa semana. Será feita também sugestão, via
congregação à CPA para tornar a avaliação obrigatória aos discentes; Ponto 6)
Composição do Colegiado; Em função do encerramento do mandato, a representação
discente necessita ser substituída. Os próprios discentes se organizaram e fizeram uma
eleição, dessa forma, os novos membros discentes compõem o colegiado. A professora
Rosane solicitou desligamento do colegiado. Foi feito o convite ao professor Fabrício
Luchesi Forgerini que aceitou compor o colegiado como suplente da professora
Jannaína. Colocou-se em votação e foi aprovado por unanimidade. Ficou assim a
composição do colegiado: Khétrin Silva Maciel - Coordenadora; Jaqueline Dalla Rosa -
Vice-coordenadora; Rafael Henrique de Freitas Noronha - Titular; Danusa Oliveira
Campos - Suplente; João Carlos Medeiros - Titular; Mara Lúcia Agostini Valle -
Suplente; Carlos Eduardo Pereira - Titular; Maurício Farias Couto - Suplente; Leila
Oliveira Santos - Titular; Alex Mota dos Santos - Suplente; Jannaína Velasques da Costa
Pinto - Titular; Fabrício Luchesi Forgerini - Suplente; Representação Discente: Vanessa
Gonçalves dos Santos - Titular: Rauany Karoliny Lira Nascimento - Suplente;
Representação Discente: Lorrana Vitória Santana Ferreira - Titular: Lucas Gabriel da
Silva Gomes - Suplente; Representante Técnico-Administrativo: Regiane Silva dos
Santos; Ponto 7) Concurso docente efetivo 2023 (definição: a área e requisitos, jornada
de trabalho e motivação (código novo que foi distribuído na reunião do Consuni); Na
última reunião da congregação, realizada no dia de ontem 13/12/2022 ficou deliberado
que a vaga de concurso cedida ao CFCAf ficará para o curso de Engenharia Agrícola e
Ambiental. Após ampla discussão ficou decidido que a área do concurso será: Irrigação
e Drenagem e Construções Rurais, áreas prioritárias de demanda do curso nesse
momento. O perfil exigido para ocupação da vaga será: graduação em Engenharia
Agrícola ou Engenharia Agrícola e Ambiental com doutorado em Engenharia Agrícola
ou Engenharia Agrícola e Ambiental ou áreas afins, com tese defendida na área do
concurso. Foi mencionado alguns nomes de membros para a banca, no entanto, poderá
ocorrer a mudança de acordo com as inscrições dos candidatos e foi definido os dez
temas; 1- Materiais de construções; 2- Técnicas de construções (animal, agroindustrial e
agrícola); 3- Elaboração de projetos de construções rurais (animal, agroindustrial e
agrícola); 4- Instalações para armazenamento de grãos e sementes; 5- Construções:
habitações rurais; 6- Drenagem agrícola; 7- Tipos de irrigação: aspersão, localizada e
superfície; 8- Fertirrigação e quimigação; 9- Avaliação de sistemas de irrigação e
análise econômica; 10- Manejo da irrigação; Ponto 8) O que ocorrer. Sem mais nenhum
assunto a ser tratado, às doze horas e treze 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, 14 de dezembro de 2022.
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