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Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, com início às dez horas e
seis minutos, foi declarada aberta a primeira reunião ordinária de 2021 da Congregação
do Centro de Formação em Ciências Agroflorestais, realizada em caráter excepcional de
forma remota, e não presencial, atendendo a portaria nº163/2020 da UFSB. A reunião
foi presidida pelo Decano do CFCAf - Daniel Piotto e contou com a colaboração do
Vice-decano - Carlos Eduardo Pereira; do Coordenador do Curso de Engenharia
Florestal – Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita; do Coordenador do Bacharelado
Interdisciplinar em Ciências – Fernando Mauro Pereira Soares; da Representante
Docente – Mara Lúcia Agostini Valle e do Coordenador do Colegiado de Engenharia
Agrícola e Ambiental – Rafael Henrique de Freitas Noronha. O Coordenador Protempore da Engenharia de Aquicultura e Recursos Hídricos - Fabrício Lopes de
Carvalho encontra-se de férias. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem
eletrônica, sendo assim constituída: 1. Aprovação da ata da reunião ordinária do mês
dezembro de 2020; 2. Calendário de reuniões da congregação em 2021; 3. Proposta
de vagas para ingresso nos cursos do CFCAf em 2021;4. Ad referendum – edital
para seleção de professor substituto; 5. Edital de seleção interna para o segundo
ciclo; 6.O que ocorrer.Informes Representações: não houve. Informes dos
Colegiados: a) Professor Rafael Henrique Freitas Noronha deu ciência do pedido de
desligamento da professora Rosane Rodrigues da Costa Pereira da vice-coordenação do
Colegiado de Engenharia Agrícola e Ambiental e do respectivo NDE. Para exercício da
função em questão, foi aprovado o nome do terceiro membro, professora Khétrin Silva
Maciel. Em nome do Colegiado, professor Rafael agradeceu a contribuição da
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professora Rosane, que se fez presente de forma atuante desde a implantação do curso,
contribuindo significativamente para a consolidação do mesmo. Para a ocupação da
vaga que ficou ociosa com a saída de um membro, o Colegiado abriu uma consulta entre
os docentes do Curso. Mediante a manifestação de interesse dos professores Matheus
Ramalho e Narcísio Cabral Araújo, o último nome foi aprovado em reunião ordinária,
para ocupar a suplência em aberto. b) Professor Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita
registrou a ocorrência de mais três defesas de Trabalho de Conclusão de Curso no mês
de janeiro. Somadas a que ocorreu em dezembro de 2020, tem-se um total de 100% dos
ingressos da primeira turma da Engenharia Florestal, via migração, concluindo o curso
dentro do prazo estabelecido pelo PPC. Todos os discentes tiveram seus trabalhos
aprovados, restando apenas às correções finais. Informes do Decanato: Professor
Daniel Piotto comunicou que, concernente a infra-estrutura, as obras nas dependências
do CFCAf que estavam previstas para iniciarem o ano passado, só tiveram início
recentemente e deverão estenderem-se por alguns meses. O Decano também trouxe ao
conhecimento dos conselheiros que na presente data, às 14 horas, ocorrerá a cerimônia
de colação de grau do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência. Também se mostrou
satisfeito com o fato de, mesmo em meio à pandemia, os alunos estarem dando
continuidade às suas atividades. Prosseguindo, lembrou o encerramento do quadrimestre
no dia seguinte e o início do quadrimestre 2020.3 que começará atrasado por conta da
pandemia. Pauta: 1.A ata da reunião ordinária do mês de dezembro de 2020 foi
aprovada por unanimidade.2. Referente ao calendário de reuniões desta Congregação
para o ano de 2021, o decano propôs que fosse dado prosseguimento ao modelo que
vêm sendo utilizado, no qual as reuniões da Congregação sempre ocorrem às 10 horas,
nas terças-feiras antecedentes às reuniões do CONSUNI. Sem nenhuma outra sugestão,
o encaminhamento foi aprovado por todos e o calendário consta no anexo 1 desta ata:3.
O terceiro ponto de pauta foi a proposta de vagas para ingresso nos cursos do CFCAf
em 2021. O assunto que já havia sido previamente discutido nos colegiados, trata-se da
escolha entre duas opções oferecidas pela PROGEAC: A primeira opção consiste na
permanência da divisão das vagas em porcentagens iguais para a entrada por migração e
a entrada direta via SISU. A segunda opção consiste na distribuição de vagas a partir da
proporcionalidade. Em conformidade com o que foi deliberado pelos colegiados de
Engenharias Florestal e Engenharia Agrícola e Ambiental, a segunda opção foi aceita,
por unanimidade, como mais vantajosa para os cursos do CFCAf. Portanto, deliberou-se
que esta escolha fosse comunicada oficialmente à Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica. 4.
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Foi aprovado, sem ressalvas, o ad referendum concedido pelo decano para o edital de
seleção para professor substituto da UFSB. 5. Foi compartilhado o documento que
chegou da PROGEAC solicitando a manifestação deste CF sobre edital de seleção
interna do segundo ciclo que trata da aplicação da classificação por área geral dos
Cursos. A proposta consiste em que um aluno de segundo ciclo só possa ser transferido
para outro curso de segundo ciclo pertencente a sua mesma área, segundo a tabela de
cursos por área que também foi compartilhada. Uma vez aberta à consulta, os
conselheiros consideraram que o modelo proposto dificulta de forma demasiada a
mobilidade do discente. Após análise, o assunto foi encaminhado no sentido de haver
um recorte mais amplo. Foi deliberado que todos os discentes dos cursos de engenharia
da UFSB e dos cursos de Oceanologia, Ciências Biológicas e Gestão Ambiental
poderão participar do edital de seleção interna para o segundo ciclo. A lista de cursos
completa consta no anexo 2 desta ata. 6. O que ocorrer: a) Segundo o coordenador da
Eng. Florestal, a Biblioteca comunicou a aprovação da lista de livros solicitados,
ficando na dependência apenas da chegada de recurso. Visando agilizar o processo, o
professor Ricardo pediu que o decano apoiasse no sentido de acelerar a compra desses
livros. b) Outro ponto também apresentado pelo professor Ricardo foi referente ao
empréstimo de notebooks para os alunos de 2020.2, que entraram após a distribuição
dos computadores. Quanto à compra dos livros, o decano informou que consultará a
PROPA e deu ciência que o orçamento de 2021 ainda não foi aprovado. Quanto aos
notebooks, pediu que seja feito um levantamento da quantidade necessária para
consultar o coordenador do Campus Jorge Amado a respeito da disponibilidade destas
máquinas. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às onze horas, a reunião foi
encerrada e eu, Débora Oliveira dos Santos Teixeira, técnica administrativa SIAPE
1845008, lavrei a presente ata que após leitura e considerações, será assinada por todos
os presentes.
Itabuna, 04 de fevereiro de 2021.
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ANEXO 1
Calendário das Reuniões Ordinárias do CFCAf – 2021
Mês
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Data
09
13
11
08
13
10
14
11
09
07

Dia
Terça-feira
Terça-feira
Terça-feira
Terça-feira
Terça-feira
Terça-feira
Terça-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Terça-feira

Horário
10:00 às 12:00 h
10:00 às 12:00 h
10:00 às 12:00 h
10:00 às 12:00 h
10:00 às 12:00 h
10:00 às 12:00 h
10:00 às 12:00 h
10:00 às 12:00 h
10:00 às 12:00 h
10:00 às 12:00 h

ANEXO 2
Lista de cursos de segundo ciclo para edital de mobilidade interna
NOME DO CURSO
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL
ENGENHARIA FLORESTAL
ENGENHARIA DE AQUICULTURA E
RECURSOS HÍDRICOS
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
OCEANOLOGIA
ENGENHARIA AMBIENTAL E DA
SUSTENTABILIDADE
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA DE TRANSPORTES E
LOGÍSTICA
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL
GESTÃO AMBIENTAL

CINE ÁREA GERAL
Agricultura, silvicultura, pesca e
veterinária
Agricultura, silvicultura, pesca e
veterinária
Agricultura, silvicultura, pesca e
veterinária
Ciências naturais, matemática e
estatística
Ciências naturais, matemática e
estatística
Engenharia, produção e construção
Engenharia, produção e construção
Engenharia, produção e construção
Engenharia, produção e construção
Engenharia, produção e construção
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