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Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte dois, com início às catorze
horas e onze minutos realizou-se a reunião ordinária do mês de agosto de 2022 do
Colegiado do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental realizada de forma presencial.
A reunião foi presidida pela Coordenadora do Curso, Professora Khétrin Silva Maciel, e
estiveram presentes, os professores Jaqueline Dalla Rosa, João Carlos Medeiros, Rafael
Henrique de Freitas Noronha e as representantes discentes Jamine da Costa Nunes e
Paloma Santana Marinho Cerqueira. Os professores Jannaína Velasques da Costa Pinto
e Maurício Farias Couto estavam de forma remoto pois o filho de Jannaína precisava
colocar aparelho dental e a dentista só vai em Ilhéus uma vez por mês e o prof. Maurício
pensou que a reunião fosse online. A professora Leila Oliveira Santos não participou e
justificou a ausência. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica,
sendo constituída pelos seguintes pontos: 1) Informes; 2) Aprovação da Ata da Reunião
Ordinária de Julho de 2022; 3) Pareceres PEAs; 4) Termo de compromisso TCC I; 5)
Termo de compromisso estágio obrigatório (Ad referendum); 6) Atividades
complementares; 7) Ofertas 2022.3; 8) Memorando eletrônico nº 32/2022 - PROAF; 9)
Reformulação PPC; 10) O que ocorrer. A reunião iniciou com os 1) Informes: O
professor João informou que o BIC está trabalhando na reformulação do PPC com o
propósito de atendimento aos cursos de segundo ciclo. Informou também sobre uma
viagem de estudos a ser realizada no Oeste Baiano, nos municípios de Correntina e Luiz
Eduardo Magalhães, com o objetivo de acompanhar atividades práticas ligadas ao curso
de Engenharia Agrícola e Ambiental: como irrigação, maquinários agrícolas,
armazenamento de grãos, e sistemas e manejo dos cultivos agrícolas. Saída será em
20/10/2022 com destino inicial à Correntina e retorno no domingo 23/10/2022. Será
formada uma lista de estudantes do curso interessados e se, sobrarem vagas no ônibus
essas serão abertas aos estudantes dos demais cursos. A professora Khétrin informou
que no início de julho/2022 a congregação do CFCAf, solicitou o levantamento de
recurso a ser utilizado para o ano de 2023 para o curso. A solicitação não especificou
valores máximos e nem se poderia solicitar material permanente. A coordenação
solicitou recurso para diárias aos docentes, para realização de viagens com os estudantes
e confecção de banners. Informou também que o regime de semestralidade foi aprovado
na última reunião do CONSUNI. Que a PROGEPE estará levantando uma demanda aos
docentes interessados em fazer capacitação e que na reunião da congregação ficou
decidido que no caso do CFCAf os docentes utilizarão essa capacitação para sair para
eventos. Outro informe é que está em discussão o regimento interno do CFCAf. Ponto



2) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de Julho de 2022. A ata foi compartilhada
previamente por e-mail, aberto para sugestões/correções na reunião, colocado em
votação e aprovado por unanimidade, com exceção da discente Paloma e do professor
Maurício que se abstiveram pois não estavam presentes na última reunião. 3)Pareceres
PEAs: A professora Khétrin informou que os dois PEAs da reunião passada que haviam
sido solicitadas correções (do professor João e Adriano) foram corrigidos estando agora
em conformidade. Foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. 4)
Termos de compromisso de orientação de TCC I: Foram apresentados os termos de
compromisso de realização do TCCI da discente Jamine da Costa Nunes, orientada da
professora Khétrin e da discente Katrine Conceição dos Santos, orientada da professora
Danusa Oliveira Campos. Em seguida colocou-se em votação e foi aprovado por
unanimidade por este colegiado. 5) Termo de compromisso de estágio obrigatório (Ad
referendum): O termo de compromisso das discentes Talia Silva Ribeiro e Giovanna
França Bispo da Gama referentes a realização de estágio na Fazenda Perdizes
Empreendimentos Agrícolas S/A e SLC agrícola, respectivamente, foram assinados pela
coordenadora do curso, para início do estágio nas empresas. Os termos foram
apresentados na reunião, em seguida colocou-se em votação e foram aprovados por
unanimidade. 6) Aprovação das Atividades complementares. As estudantes Giovanna
França Bispo da Gama e Ingrid Cardoso dos Santos, cumpriram CH de 120 horas de
atividades complementares, comprovando com a entrega dos certificados das atividades
realizadas. A comissão de atividades complementares aprovou com parecer favorável e
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade por este colegiado. Ponto 7)
Ofertas de CCs para o próximo quadrimestre: A professora Khétrin, compartilhou a
planilha com a oferta dos CCs para o quadrimestre 2022.3. No planejamento duas CCs
(Mecânica do Solo e Recuperação de Áreas Degradadas) serão ofertadas no CFCTI. Há
ainda duas CCs sem docentes: Produção animal de precisão e produção animal, e para
evitar prejuízos aos estudantes serão ministradas pela Professora Khétrin e pelo
professor João, respectivamente. Ponto 8) Memorando eletrônico nº 32/2022 - PROAF;
Trata-se de uma solicitação aos cursos para participação do Edital do Carrefour de
bolsas para pessoas negras. Todos os docentes concordaram da importância da
participação do curso no edital, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.
Ponto 9) Reformulação PPC; A professora Khétrin, apresentou ao colegiado a proposta
de reformulação do PPC que está sendo construída pelo NDE do curso, já no regime de
semestralidade, e informou que tal proposta ainda não é definitiva. Informou que em
função da semestralidade muitos CCs foram agrupados e a oferta de muitos CCs está
sendo unificada entre os cursos do BIC e as Engenharias do CJA. A questão da
formação geral ainda não está definida, por isso ainda será necessário aguardar as
definições da PROGEAC para realizar qualquer alteração sobre esses CCs. A professora
Khétrin informou que ainda não existe um calendário com a data de entrega da
reformulação do PPC à PROGEAC e que o NDE está trabalhando para finalizar os
trabalhos. A professora Jannaína mencionou se não seria o caso de todos os
coordenadores dos cursos das Engenhariasse reunirem com a PROGEAC para
pressionar sobre a questão da FG e solicitar uma flexibilização para que os cursos de
Engenharia direcionem a FG focada ao seu curso. O professor João informou que esta



discussão já tem sido realizada por alguns docentes junto a PROGEAC. Sobre a grade
curricular que está sendo proposta, a professora Jannaína chamou a atenção sobre a
oferta de três CCs de produção de cacau, ela discorda sobre a oferta desses CCs e
menciona que o curso deveria focar também em outras culturas agrícolas e não somente
cacau. O professor João lembrou que se trata de uma decisão antiga do NDE para que o
curso atenda uma demanda regional por profissionais para atuarem na região.
Entretanto, por ser um assunto a ser discutido também com a coordenação do curso de
tecnólogo em produção de cacau e chocolate, uma vez que esses três CCs são oferta
conjunta com esse curso, decidiu-se por retomar o assunto em uma próxima reunião do
NDE. E quando os trabalhos de reformulação forem totalmente finalizados será
apresentada a proposta final a esse colegiado para discussão e aprovação. 10) O que
ocorrer: nada informado. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às quinze horas e
quarenta e quatro 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, 25 de agosto de 2022.
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