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Aos vinte seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte dois, com início às onze horas
e um minuto realizou-se a primeira reunião ordinária do mês de janeiro 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 Jaqueline Dalla Rosa, João
Carlos Medeiros, Leila Oliveira Santos e Rafael Henrique de Freitas Noronha. A
representante discente que compareceu à reunião foi Paloma Santana Marinho
Cerqueira. Não compareceram os seguintes membros do colegiado: Jannaína Velasques
da Costa Pinto, pois está de férias e a suplente, Rosane Rodrigues da Costa Pereira
encontra-se com COVID. O professor Carlos Eduardo Pereira está com COVID e o seu
suplente, professor Mateus Ramalho de Lima, encontra-se de férias. A pauta foi
compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída pelos seguintes
pontos: 1) Informes; 2) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de Dezembro/2021;
3) Parecer de aproveitamento de estudo do discente Clayton Alexandre do Amaral
(processo 23746.009977/2021-19); 4) Composição do Colegiado; 5) Calendário
reuniões de 2022; 6) O que ocorrer. A reunião teve início com os informes: 1)
Informes: a Professora Khétrin informou que em dezembro de 2021 foi comunicada
que o pedido de aprovação do curso no CREA foi deferido. A professora Khétrin
informou também que os discentes do curso Lázaro Tiago de Oliveira e Ruan Junior
Batista de Oliveira já defenderam o TCC e finalizaram o estágio final e irão solicitar a
formatura, pois ambos têm proposta de emprego. Professor João mencionou a
importância de solicitar aos mesmos que participem da formatura oficial da UFSB
afinal trata-se dos primeiros formandos do curso, sendo esta uma forma de incentivo
para os demais discentes e também para divulgar o curso. Os demais membros do
colegiado concordaram com a fala do professor João e a professora Khétrin ficou
responsável por verificar a questão junto aos estudantes. Passando para o ponto 2)
Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de Dezembro/2021: foi aprovado por todos
com abstenção da professora Leila pois não estava presente na referida reunião. Ponto
3) Parecer de aproveitamento de estudo do discente Clayton Alexandre do Amaral
(processo 23746.009977/2021-19): Professora Khétrin informou que a professora Tácia



Costa Veloso fez a avaliação do processo de aproveitamento de estudos do referido
estudante e emitiu parecer favorável. Foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Ponto 4) Composição do Colegiado: A coordenadora informou que a
discente Emanuela de Oliveira Cardoso, atual representante discente, solicitou sua saída
do colegiado pois encontra-se em estágio e sem tempo para participar das reuniões.
Giovana Giovanna Franca Bispo da Gama era suplente de Emanuela e assumiu a vaga
de titular e os discentes fizeram nova eleição de representante e elegeram Jamine da
Costa Nunes como suplente. Foi colocado em votação e aprovado por todos. Portanto,
passam agora a compor o colegiado como representantes discentes. Ponto 5)
Calendário reuniões 2022: A professora Khétrin propôs o calendário de reuniões para
o ano de 2022, com a proposta de alternar dias da semana e considerando também as
reuniões da congregação: 26/01; 22/02; 30/03; 28/04; 27/05; 28/06; 27/07; 25/08; 30/09;
31/10; 29/11; 14/12. Foi colocado em votação e aprovado por todos. 6) O que houver;
nada informado. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às onze horas e vinte nove
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, 26 de janeiro de 2022.
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