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Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte dois, com início às dezesseis
horas e onze minutos realizou-se a reunião ordinária 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 Carlos Eduardo Pereira,
Jannaína Velasques da Costa Pinto, Jaqueline Dalla Rosa, João Carlos Medeiros e Leila
Oliveira. Estiveram ausentes o professor Rafael Henrique de Freitas Noronha que
justificou ausência por estar em uma reunião na CEPLAC e a representação discente. A
pauta foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída pelos
seguintes pontos: 1) Informes; 2) Aprovação das atas da reunião ordinária de março de
2022 e reunião extraordinária de abril de 2022; 3) Aprovação do parecer do PEA; 4)
Aprovação de aproveitamento de estudos (Processo 23746.002312/2022-70); 5)
Aprovação do termo de compromisso do TCC I; 6) Vagas destinadas a Estudantes do
Convênio de Graduação - PEC-G; 7) Composição do Colegiado; 8) O que ocorrer. 1) A
reunião teve início com os informes pela coordenadora do curso: 1.1. haverá a
inauguração do novo Campus Jorge Amado (CJA) no dia 06/05/22 às 14 horas; 1.2. os
discentes terão transporte dentro da CEPLAC, da guarita até o campus novo; 1.3. houve
reunião com os coordenadores dos laboratórios do CJA no CFCAf e ficou decidido que
fará um planejamento com os CCs dos cursos para aulas práticas. Na reunião da
Congregação do CFCAf foi colocado como ponto de pauta o Memorando do NDE e
Colegiado do curso sobre os laboratórios para aulas práticas e ficou decidido que terá
uma reunião com os coordenadores dos laboratórios do CJA e fará um planejamento dos
CCs dos cursos; 1.4. a vaga do professor Matheus Ramalho de Lima foi destinada ao
curso de Engenharia de Aquicultura e Recursos Hídricos; 1.5. o professor Edison
Rogério Cansi pediu para assumir os CCs do professor Matheus; 1.6. haverá colação de
grau do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental no dia 13/05/22 às 14:30 horas. 2)
Aprovação das Atas da reunião ordinária de março de 2022 e reunião extraordinária de
abril de 2022; A coordenadora compartilhou as Atas previamente com todos os
membros. Em reunião colocou-se em votação as quais foram aprovadas por
unanimidade. 3) Aprovação do parecer do PEA; O parecer refere-se ao CC de
Bioclimatologia em que na reunião passada foram sugeridas correções pela parecerista,
professora Leila. Após as correções houve a aprovação pela parecerista, e em reunião
colocou-se em votação o qual foi aprovado por unanimidade. 4) Aproveitamento de



estudos do CC de Agroecologia (Processo 23746.002312/2022-70). A discente cursou o
CC no curso de primeiro ciclo (Bacharelado Interdisciplinar em Ciências) e foi
necessário solicitar aproveitamento. O professor João foi relator do processo e aprovou
o aproveitamento do CC, o qual foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.
O professor Carlos sugeriu que se informe a Secretária Acadêmica, que este CC faz
parte da grade do curso e o aproveitamento deveria ser automático, sem a necessidade
do estudante requerer o aproveitamento. 5) Aprovação do Termo de Compromisso do
TCC I dos discentes Murilo Magalhães Santos Passos, orientado pelo professor Rafael
Henrique de Freitas Noronha e Geison dos Santos Pereira, orientado pelo professor João
Carlos Medeiros, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 6) Vagas
destinadas a Estudantes do Convênio de Graduação - PEC-G; A professora Khétrin
informou que trata-se de um programa de intercâmbio que oferece oportunidades de
formação superior a cidadãos de países em desenvolvimento com os quais o Brasil
mantém acordos educacionais e culturais e foi solicitado ao curso de Engenharia
Agrícola e Ambiental se deseja ofertar vagas e a quantidade destas. O professor João e o
professor Carlos enfatizaram a importância para a UFSB, para os estudantes do curso e
para os próprios intercambistas de conhecer a realidade e conviver com estudantes de
outros países. Após discussão, foi colocado em votação e aprovado com os votos
favoráveis dos professores: Carlos, Khétrin, Jaqueline, João e Leila. A professora
Jannaína se absteve. Ficou decidido pela oferta de 5 vagas. 7) Composição do
Colegiado. Com a saída do professor Matheus do colegiado, que ocupava a vaga de
suplente, houve a necessidade de indicação de um novo membro. A professora Khétrin
conversou com o professor Maurício Farias Couto que aceitou ocupar a vaga de
suplente. Colocou-se em votação e foi aprovado por unanimidade. Ponto 8) O que
houver; nada informado. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às dezesseis horas e
cinquenta e sete 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, 28 de abril de 2022.
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