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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ENGENHARIA FLORESTAL,
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte dois, com início às quatorze horas e três
minutos, realizou-se a primeira reunião ordinária do Colegiado de Engenharia Florestal, realizada em
caráter excepcional de forma remota, e não presencial, atendendo a portaria nº163/2020 da UFSB. A
reunião foi dirigida pelo Coordenador do Colegiado, o docente Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita,
e estiveram presentes os professores, Andrei Caíque Pires Nunes, Ândrea Carla Dalmolin e Mara Lúcia
Agostini Valle. A categoria dos discentes foi representada pela aluna Kethlin de Carvalho Santos
Romão e por Patrik de Oliveira Guimarães. A servidora Débora Oliveira dos Santos Teixeira não
conseguiu acessar a sala da reunião. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica,
sendo constituída pelos seguintes pontos: 1. Horário 2022-1; 2.Cronograma de reuniões 2022-1
(28/03 - 09h; 29/04 - 14h; 30/05 - 09h); 3 Teef de férias; 4. Optativa de férias; 5. Composição
colegiado (representação discente); 6. Relatório de avaliação de CCs 2021-2; 7.O que ocorrer. O
professor Ricardo iniciou a reunião com os informes da coordenação: a) O coordenador comunicou
sobre a modificação da resolução de aproveitamento de estudos; b) O coordenador informou que o
CONSUNI aprovou a código de ética estudantil. c) O professor Ricardo informou que ainda não há
definição sobre a volta ao presencial no quadrimestre 2022-1; d) O professor Ricardo informou que a
solicitação de cadastro do curso junto ao CREA foi feita em junho de 2021 e que foi aprovado na
câmara especializada em dezembro, contudo devido a pendência de outras câmaras o processo ainda
não foi finalizado. Mas que tem acompanhado de perto todo o processo e tem enviado toda a
documentação necessária para solucionar as pendências referentes ao curso. e) O professor Ricardo
informou que foi notificado sobre a abertura de preenchimento do FEA para a avaliação do MEC. 1.
O professor Ricardo apresentou o calendário de 2022-1, informou que ainda não conseguiu incluir um
dos componentes do BI devido à falta de oferta/professores. Informou ainda que os componentes de
dendrometria e entomologia florestal não serão ofertados nesses quadrimestre devido à sobrecarga de
carga horária dos docentes, e associado a isso o fato que a turma 2 ainda não cursou os componentes
que antecedem os mesmos, portanto não haverá prejuízo. Os mesmos componentes serão ofertados
nos próximos quadrimestres do ano. 2. O professor Ricardo apresentou o cronograma de reuniões do
próximo quadrimestre e o mesmo foi aprovado. 3. O professor Ricardo apresentou a solicitação de
oferta de TEEF de férias (CC: Técnicas de dendrometria e inventário florestal aplicadas a produção e
conservação - Carga horária: 30 horas. O TEEF foi aprovado. 4. O professor Ricardo apresentou a
solicitação de oferta de uma optativa de férias (Perícia Ambiental) e o mesmo foi aprovado. 5. O
professor Ricardo apresentou a solicitação de mudança de representação discente aprovada em
assembleia. Passam a compor o colegiado os seguintes discentes: Daniel Santos Ferreira (Titular); Taís
Conceição dos Santos (Suplente) Eloá das Virgens Santos (Titular); Patrik de Oliveira Guimarães
(Suplente) 6. O professor Ricardo apresentou o relatório de avaliação dos CCs de 2021-2. O mesmo
foi aprovado. 7. O que ocorrer: a) O professor Ricardo agradeceu aos representantes discentes Kethlin
e Victor por todo apoio e ajuda durante todo esse tempo e deu as boas vindas aos novos representantes.
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Sem mais nenhum assunto a ser tratado, as nove e cinquenta e três, encerrou-se a reunião e eu, Ricardo
Gabriel de Almeida Mesquita, SIAPE 1338484, lavrei a presente ata que, depois de lida e estando em
conformidade, deverá ser aprovada e por todos assinada.
Itabuna, 10 de fevereiro de 2022.
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