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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ENGENHARIA
FLORESTAL, REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, com início às oito horas e um minuto,
realizou-se a décima 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 Mara Lúcia Agostini Valle, Andrei Caíque Pires Nunes, Ândrea
Carla Dalmolin, Rafael Henrique de Freitas Noronha e Luiz Fernando Silva Magnago. A categoria dos
técnicos administrativos foi representada pela servidora Débora Oliveira dos Santos Teixeira e os
discentes pelo aluno Victor Leon Rocha Araújo. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem
eletrônica, sendo constituída dos seguintes pontos: 1. Informes; 2. Atividades Complementares da
discente Bianca Aleluia; 3. Resultados das avaliações dos CCs 2019-3; 4. Relatório de Gestão
Coordenação 2020; 5. Relatório de Gestão do NDE 2020; 6. Resultados da avaliação da
Coordenação 2020; 7. Resultados da avaliação do NDE 2020; 8. Resultados da avaliação do
Colegiado 2020; 9. Resultados da avaliação dos Laboratórios, aulas práticas e notebooks 2020;
10. Diagnóstico e situação do curso 2020; 11. Convênio para oferta de Componentes Curriculares
em rede entre IES; 12. O que ocorrer. 1 O professor Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita deu os
seguintes informes: O site do curso foi finalizado, a ordem de serviço para o Laboratório de Tecnologia
da Madeira foi emitida; As ementas dos CC’s foram atualizadas no sistema. Professora Mara Lúcia
Agostini Valle deu os seguintes informes: defesa de TCCs: Thassiana Coelho Lacerda - 28 de janeiro às
14 horas; Bianca de Sousa Aleluia Santos - 28 de janeiro as 15:30 horas; Marcos José Soares Nery - 15
de janeiro as 9:00 horas. A professora também quis deixar registrado que todos os estudantes que
entraram no curso, e são considerados a primeira turma de Engenharia Florestal, estão formando. Que
foi um trabalho conjunto entre a força de vontade dos estudantes e os professores que sempre estavam
dispostos a ajudar, seja reofertando CCs ou ofertando TEEFs e optativas. Deixando um agradecimento
especial a estes professores. 2. Foi apresentado o parecer deferido pela comissão de atividades
complementares para validação de carga horária de atividades complementares de Bianca de Sousa
Aleluia Santos, com um total de 408 horas. O parecer foi aprovado pelo colegiado. 3. Foi apresentado
os resultados das avaliações dos componentes de 2019-3, observou-se que todos tiveram avaliação
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satisfatória (acima de sete), sendo a maioria acima de nove. O professor Ricardo Gabriel informou
ainda que cada docente recebeu os resultados de forma individual com os comentários (quando
presentes), o relatório foi aprovado como um todo; 4. O professor Ricardo Gabriel procedeu com a
leitura do relatório da gestão feito pela coordenação no ano de 2020, sendo este aprovado; 5.Professor
Ricardo procedeu com a leitura do relatório de gestão do NDE em 2020, sendo o mesmo aprovado;
6.O professor Ricardo Gabriel informou que a coordenação juntamente com o NDE preparou os
formulários de avaliações do curso, incluindo neste ano os laboratórios e as aulas práticas, permitindo
um melhor levantamento da atual situação do curso, e possibilitando a proposição de ações para
aprimoramento e inovação do mesmo. O formulário foi enviado no final de novembro aos técnicos
administrativos do CFCAf, aos docentes que ministraram CCs no curso no ano de 2020 e aos discentes
ativos no curso. O prazo de resposta ao formulário foi finalizado na primeira semana de dezembro.
Após aprovação os relatórios serão disponibilizados no site para a comunidade acadêmica, assim como
ocorreu com os de 2019. Os resultados da avaliação da coordenação em 2020 foram enviados
previamente aos membros do colegiado e procedeu-se com a análise dos resultados, proposições e
consequente aprovação; 7. Os resultados da avaliação do NDE foram enviadas previamente aos
membros do colegiado e procedeu-se com a análise dos resultados, proposições e consequente
aprovação; 8.Os resultados da avaliação do colegiado em 2020 foram enviadas previamente aos
membros do colegiado e procedeu-se com a análise dos resultados, proposições e consequente
aprovação; 9. Os resultados das avaliações dos Laboratórios, aulas práticas e notebooks 2020 foram
enviados previamente aos membros do colegiado e procedeu-se com a análise dos resultados,
proposições e consequente aprovação; 10. O professor Ricardo apresentou um relatório de diagnóstico
e situação do curso 2020, procedeu-se com as análises e discussões bem como sugestões e ações a
serem tomadas e consequente aprovação; 11. O professor Ricardo informou que recebeu solicitação
da DPA para verificação de interesse de Convênio para oferta de Componentes Curriculares em rede
entre IES, após discussão deliberou-se pela consulta aos docentes que já foram previamente alocados
para oferta de CC em 2020-3 e envio direto a DPA caso tenha interessados. Devido ao prazo dado pela
DPA (18/12/2020) os prazos para resposta terão que ser encurtados; 12.O professor Ricardo agradeceu
a dedicação dos membros do Colegiado e o apoio durante o ano de 2020, que contou com desafios
inéditos. Fez um agradecimento também ao NDE que trabalhou arduamente durante o ano em busca
de sanar todas as lacunas encontradas com a finalidade de atingir os melhores padrões de qualidade
para o curso. Aproveitou para desejar um bom recesso e ou férias a todos. Também agradeceu a técnica
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administrativa Débora pelo apoio e auxílio. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às nove horas e
vinte e cinco minutos, encerrou-se a reunião e eu, Débora Oliveira dos Santos Teixeira, SIAPE
1845008, lavrei a presente ata que, depois de lida e estando em conformidade, deverá ser aprovada e
por todos assinada.
Itabuna, 18 de dezembro de 2020.
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