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Aos vinte dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte dois, com início às dez horas
e onze minutos realizou-se a segunda reunião ordinária do mês de fevereiro 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 Carlos Eduardo Pereira,
Jannaína Velasques da Costa Pinto, Leila Oliveira Santos e Rafael Henrique de Freitas
Noronha. A representante discente que compareceu à reunião foi Talia Silva Ribeiro.
Não compareceram os seguintes membros do colegiado: João Carlos Medeiros e
Jaquelina Dalla Rosa pois estão de férias e a representante técnica administrativa,
Débora Oliveira dos Santos Teixeira estava em reunião no mesmo horário com a
SECAD. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo
constituída pelos seguintes pontos: 1) Informes; 2) Aprovação da Ata da Reunião
Ordinária de Janeiro/2022; 3) Reconhecimento do curso pelo MEC; 4) O que ocorrer. A
reunião teve início com os informes: 1) Informes: 1.1. a Professora Khétrin informou
que teve a colação de grau no dia 17 de fevereiro do discente Lázaro Tiago de Oliveira,
primeiro formando do curso e não houve tempo para incluir o discente Ruan Júnior
Batista de Oliveira. O pedido para formatura era até dezembro e os discentes faltavam
apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso II e finalizar o estágio. Lázaro finalizou
em janeiro e Ruan em fevereiro. Nas próximas reuniões será passado o juramento do
curso para revisão pelo colegiado e irão incrementar a cerimônia de colação de
formatura; 1.2. a Profª Khétrin deu o segundo informe que estão abertas vagas para a
Mobilidade Acadêmica entre as instituições de ensino superior e que os docentes que
vão lecionar componentes em 2022.1 devem enviar email a coordenação se irão ofertar
vagas; 2) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de Dezembro/2021: foi aprovado
por todos com abstenções dos professores Carlos e Jannaína e a discente Talia pois não
estavam presentes na referida reunião; 3) Reconhecimento do curso pelo MEC:
Professora Khétrin mencionou que recebeu email sobre o reconhecimento do curso
sobre abertura de formulário eletrônico de avaliação. O sistema tem previsão de
abertura no dia 02 de março e térmico 07 de março. O colegiado deve apresentar os
componentes e respectivos docentes do curso, preencher uma planilha de atributos



docentes e informações sobre instrumento de avaliação. Professora Khétrin mencionou
de CCs lecionados por vários docentes e se o colegiado enviaria o nome de apenas um
docente por componente ou vários docentes que lecionaram aquele componente.
Professor Carlos mencionou que poderia fazer uma consulta a outros coordenadores da
UFSB que já passaram pelo reconhecimento de curso e que tiraram nota máxima para
saber como foi o processo. Professor Rafael falou que colocou os nomes de todos os
docentes que deram o componente quando fez o cadastro do curso no CREA. Como
encaminhamento, todos votaram e aprovaram para a coordenadora fazer a consulta a
outros coordenadores que já passaram pelo reconhecimento de curso na UFSB e tiveram
nota máxima. Leila e Rafael mencionaram que todos os membros do colegiado devem
colaborar no preenchimento dos dados e a coordenação enviar um email a todos os
membros solicitando colaboração; 4) O que houver; nada informado. Sem mais
nenhum assunto a ser tratado, às dez horas e quarenta e sete minutos, encerrou-se a
reunião e eu, Khétrin Silva Maciel, SIAPE 3025873, lavrei a presente ata que, depois de
lida e estando em conformidade, deverá ser aprovada e por todos assinada.

Itabuna-BA, 22 de fevereiro de 2022.
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