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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ENGENHARIA FLORESTAL,
REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2021.

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte, com início às oito horas e trinta e três minutos,
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 e Luiz Fernando Silva Magnago. A categoria dos discentes foi representada pela aluna
Kethlin de Carvalho Santos Romão e por Victor Leon Rocha Araujo. A pauta foi compartilhada
previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída pelos seguintes pontos: 1. Ad referendum
Recurso colegiado; 2. Comissão de pesquisa; 3. PEAs finais; 4. Atividades complementares
Kethlin Romão; 5. Atividades complementares Victor Leon; 6. Atividades complementares Tais
Conceição; 7. Coordenação do curso (Recondução/Eleição); 8. Solicitação de TEEF –
Compósitos e nanocompósitos lignocelulosicos; 9. Solicitação TEEF – Redação científica; 10.
Horário 2021-3; 11. Aulas presenciais (práticas); 12. O que ocorrer. O professor Ricardo iniciou
a reunião com os informes da coordenação: a) O coordenador comunicou sobre a divulgação da lista
dos pesquisadores influentes, na qual encontra-se docentes do curso (Daniel Piotto, Jomar Jardim, Luiz
Magnago, João); b) O coordenador informou que foi feita uma consulta a comunidade acadêmica
(docentes/técnicos/docentes) em relação ao processo de reformulação do PPC do curso. As sugestões
coletadas foram encaminhadas ao NDE. c) O coordenador informou que estará de férias em novembro;
d) O professor Luiz informou sobre o evento Erbot, que foi finalizado na semana passada com
participação de alunos do curso, inclusive com apresentações de resumos. 1. O professor Ricardo
apresentou o despacho com a solicitação de indicação de uso de recurso financeiro disponibilizado
para o curso (2000 reais), e que devido a urgência e baseado em discussões anteriores tanto do NDE
quanto do colegiado, resolveu aprovar ad referendum a utilização do recurso para compras de EPIs,
uma vez que podem atender a todos dos docentes e discentes do curso. Foram solicitados 15 perneiras,
15 capacetes, 15 óculos de proteção, 5 abafadores de ouvido, 2 trenas de 50 metros e 1 trena de 100
m. O pedido foi encaminhado ao decanato juntamente com orçamentos de cada item (o professor
agradeceu a ajuda dos professores Alexandre e Mara pela preparação dos orçamentos). O ad
referendum foi aprovado. 2. O decanato solicitou a indicação/eleição de um membro docente do curso
para compor a comissão de elaboração da política institucional de pesquisa do CFCAf. Após a abertura
de indicações o professor Andrei Caíque Pires Nunes foi eleito para compor a comissão. 3. O professor
Ricardo apresentou os PEAs finais, e informou que aprovou as correções recebidas pelos docentes,
ficando pendente apenas o PEA de Dendrometria que não foi enviado o PDF com as correções. Foi
estabelecido o prazo de 48 horas para o professor responsável por este CC enviar o PEA corrigido. 4.
Foi apresentado e aprovado o parecer de atividades complementares da discente: Kethlin De Carvalho
Santos Romão (201 horas). A discente Kethlin se absteve desta votação. 5. Foi apresentado e aprovado
o parecer de atividades complementares do discente Victor Leon Rocha Araujo (268 horas). O discente
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Victor se absteve desta votação. 6. Foi apresentado e aprovado o parecer de atividades complementares
da discente: Taís Conceição Dos Santos (124 horas). 7. Dado a proximidade da finalização dos 2 anos
da atual gestão (dezembro 2021), o coordenador do curso abriu a discussão sobre a necessidade de
recondução e ou abertura de edital de eleição. Os professores Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita e
Andrei Caíque Pires Nunes, manifestarem o interesse e a disponibilidade de continuarem na
coordenação, haja vista que o curso está no meio do processo de reconhecimento pelo MEC. Após
discussão e sem manifestação de novos interessados foi aprovada a recondução da atual coordenação.
Os professores Ricardo e Andrei se abstiveram desta votação. 8. Foi apresentado a solicitação de oferta
de um novo TEEF - Compósitos e nanocompósitos lignocelulosicos, pelo docente Ricardo Mesquita.
A ementa e bibliografia foram apresentadas e o TEEF foi aprovado. 9. O professor Andrei solicitou a
oferta do TEEF – Redação científica, sendo o mesmo aprovado. 10. Foi apresentado o horário de 20213, e o mesmo foi aprovado, houve apenas um ajuste no CC de Ecofisiologia. 11. A coordenação
recebeu solicitação do decanato (Indicação da necessidade ou intenção de retorno de atividades
presenciais no quadrimestre 2021.3). Diante disso, a coordenação enviou email de consulta aos
docentes previstos para 2021-3, porém não recebeu nenhuma solicitação. Os membros do colegiado
relataram a falta de infraestrutura adequada da UFSB e do CFCAf, que atenda aos requisitos de
segurança para evitar a transmissão do COVID-19, para garantir a volta das atividades presenciais com
segurança. Também discutiu-se a necessidade da UFSB, informar quais laboratórios estão aptos e qual
a lotação máxima de cada um deles. O professor Ricardo ressaltou, que conforme informado na última
reunião ordinária do colegiado, atividades presenciais devem atender a portaria 771/2021 da UFSB.
12. O que ocorrer. a) O coordenador informou que o NDE analisou o formulário proposto pela CPA
e que as sugestões foram encaminhadas ao decanato; b) O coordenador informou que os discentes não
têm participado dos eventos online e gratuitos que tem sido realizado amplamente. O professor Ricardo
pediu mais engajamento por parte dos discentes. c) O professor Ricardo leu o email do professor
Rafael Noronha, no qual o mesmo deixou de participar do colegiado de Eng. Agrícola, logo, assim
como ocorreu com o representante anterior (Matheus) o representante deixou de fazer parte da
categoria de representação, encerrando assim sua participação. Com a aprovação do novo regimento
da UFSB, a necessidade de representação de cursos afins torna-se inexistente, nesse contexto o
colegiado votou pelo encerramento deste tipo de representação. A nova portaria do colegiado será
emitida. d) Professor Luiz consultou a possibilidade de estágio voluntário no Porto Sul para a discente
Kethlin. O professor consultou parceiros de pesquisa desta empresa, que informaram que a empresa
não está abrindo novas contratações. 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, 18 de outubro de 2021.

Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita
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Ândrea Carla Dalmolin

Mara Lúcia Agostini Valle

Luiz Fernando Silva Magnago

Kethlin de Carvalho Santos Romão

Victor Leon Rocha Araujo
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