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Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte dois, com início às onze
horas e quatro minutos realizou-se a nona reunião ordinária do mês de outubro de 2022
do Colegiado do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental realizada
excepcionalmente de forma online. A reunião foi presidida pela Coordenadora do
Curso, Professora Khétrin Silva Maciel e estiveram presentes, os professores Carlos
Eduardo Pereira, Jannaína Velasques da Costa Pinto, Jaqueline Dalla Rosa, João Carlos
Medeiros, Leila Oliveira Santos, Rafael Henrique de Freitas Noronha e as
representantes discentes Paloma Santana Marinho Cerqueira e Talia Silva Ribeiro.
Participou também a representante dos técnicos administrativos Regiane Silva dos
Santos. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo
constituída pelos seguintes pontos: 1) Informes; 2) Aprovação da Ata da Reunião
Ordinária Setembro/2022; 3) Pareceres dos PEAs; 4) Reconhecimento do curso
pelo MEC; 5) O que ocorrer. A reunião iniciou com os 1) Informes: Professor Carlos
informou sobre a aprovação do curso de tecnólogo de produção de Cacau e Chocolate
no Consuni e que em breve convocará uma reunião para definir o início do curso. A
professora Khétrin mencionou sobre os informes do CFCAf que foram passados na
reunião da congregação no dia 24/10: no CFCAf há uma sala de atendimento individual,
a qual será usada também para reuniões e quem desejar poderá fazer uso mediante
agendamento com a secretaria do CFCAf. Informou também sobre a portaria nº 02/2022
do CFCAf que institui sobre o planejamento dos CCs a serem ofertados no ano de 2023,
o qual deve ser realizado até 05/12/2022. O planejamento será feito em conjunto entre
os cursos das engenharias do CJA. Professora Khétrin informou também, que entre os
dias 30/11 a 01/12 ocorrerá o simpósio de cacau, realizado entre UFSB e CEPLAC.
Nesse semana ocorrerá a SNCT, entre os dias 29/11, 30/11 e 01/12 e a programação do
simpósio fará parte da SNCT. Outro informe, é sobre o pagamento do CNPJ das
Empresas Jr. do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental e Engenharia Florestal, que
será efetuado pela congregação do CFCAf. O CFCAf está com uma vaga de professor
substituto em que mais para frente, será discutido. Os informes específicos do curso:
Entre os dias 20 à 23/10 ocorreu a viagem para Luiz Eduardo Magalhães, BA, no oeste
baiano. Essa viagem foi organizada e acompanhada por alguns professores do curso
(Carlos Eduardo Pereira, João Carlos Medeiros, Khétrin Silva Maciel e Rafael Henrique
de Freitas Noronha) com o objetivo de levar os estudantes em empresas rurais do setor
agrícola, para que pudessem de forma prática, visualizar várias experiências



relacionadas com o curso: máquinas e implementos agrícolas, plantio e colheita de
culturas agrícolas, manejo e conservação dos solos, armazenamento e beneficiamento de
produtos agrícolas e também a criação de startups. Outro informe do curso é que na
semana passada (24/10 a 28/10) ocorreu a III Semana Acadêmica do curso de
Engenharia Agrícola e Ambiental, organizada por discentes do curso e empresa Agrisul
Jr. E por último, foi aprovado na última reunião da congregação que a oferta de vagas de
entrada no curso para o próximo ano será de 40 vagas. Ponto 2) Aprovação da Ata da
Reunião Ordinária Setembro/2022; A ata foi disponibilizada previamente por e-mail. Na
reunião foi colocado em votação e aprovado pela maioria com abstenção dos
professores: Carlos, Jaqueline, João, Leila, discente Talia, e Regiane, que não estavam
presentes na última reunião. 3) Pareceres dos PEAs; Três PEAs, Introdução a
Engenharia Agrícola e Ambiental, Mecânica do Solo e Licenciamento Ambiental e
Gestão de Impactos Ambientais haviam sido colocados para reformulação e avaliados
novamente pelos pareceristas Carlos e Jannaína e todos aprovados. Colocou-se em
votação e aprovou-se por unanimidade. Ponto 4) Reconhecimento do curso pelo MEC.
A professora Khétrin informou que no dia 10/10/2022 a coordenação do curso recebeu
e-mail do procurador educacional institucional, com a devolução do formulário de
reconhecimento do curso no MEC. A documentação foi devolvida, pois o processo
encontrava-se parado no MEC desde o seu envio, e foi devolvido para caso o curso
tivesse atualizações a serem feitas, devido ao longo tempo do processo parado no MEC.
A coordenação fez a revisão do texto que havia sido enviado, atualizou o quadro de
docentes, pois nesse período o Prof. Matheus Ramalho de Lima foi redistribuído para
outra IES e a professora Juliana Rocha Duarte Neves se encontra em licença não
remunerada, portanto, ambos deixaram de fazer parte do quadro de docentes do curso.
Após essas alterações o documento foi reenviado ao procurador educacional, que fez o
reenvio ao MEC. 5) O que ocorrer: nada informado. Sem mais nenhum assunto a ser
tratado, às onze horas e trinta 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, 31 de outubro de 2022.
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