GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AGROFLORESTAIS

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ENGENHARIA FLORESTAL,
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2021.

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, com início às oito horas e três minutos,
realizou-se a décima segunda 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 Luiz
Fernando Silva Magnago. A categoria dos discentes foi representada pela aluna Kethlin de Carvalho
Santos Romão e por Victor Leon Rocha Araujo. A categoria dos técnicos administrativos foi
representada pela servidora Débora Oliveira dos Santos Teixeira A pauta foi compartilhada
previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída pelos seguintes pontos: 1 Relatório de
avaliação da coordenação 2021; 2 Relatório de Avaliação do NDE 2021; 3 Relatório de avaliação
de Colegiado 2021; 4 Relatório de gestão do NDE 2021; 5 Relatório de gestão do coordenação
2021; 6 Plano de ação da coordenação dez 2021 a dez 2023; 7 Aproveitamento de estágio Victor
Leon Processo 23746.009952/2021-15; 8 Aproveitamento de estágio kethlin de Carvalho Processo
23746.009949/2021-96; 9 Avaliação PEAs 2021-3; 10 Atividades complementares Paulo Bomfim;
11 Ad referendum aproveitamento de estudos Daniel Santos Processo 23746.010079/2021-78; 12
Orientação do Prof. Andrei Caíque Pires Nunes no TCC, da estudante Kethlin de Carvalho
Santos Romão; 13 Orientação do Prof. Luiz Fernando Silva Magnago no TCC, do
estudante Victor Leon Rocha Araújo; 14 O que ocorrer. Os itens 12 e 13 foram incluídos antes da
reunião a pedido da professora Mara Lúcia. O professor Ricardo iniciou a reunião com os informes da
coordenação: a) O coordenador comunicou sobre o email da PROGEAC a respeito de ajustes nas datas
de aulas durante o recesso de dezembro nos PEAs; b) O coordenador informou que os laboratórios da
madeira (Produtos Florestais) ficaram prontos e que a organização já começou a ser feita. Informou
que provisoriamente um dos espaços será cedido ao professor Andrei, até que as adequações finais e
equipamentos estejam disponíveis, otimizando dessa forma os recursos. O coordenador ressaltou a
importância desses laboratórios para a excelência do curso e para as aulas práticas. Informou ainda
que a sala da coordenação iria mudar de local. Informou também que vários gabinetes de professores
ficaram prontos o que daria mais comodidade, segurança e privacidade aos docentes e discentes que
necessitarem de atendimento. c) Professor Luiz informou que a discente Kethlin Romão ganhou o
prêmio de destaque de iniciação científica. Os presentes parabenizaram a discente e seu orientador
prof. Andrei; d) O professor Andrei informou sobre a criação do grupo de pesquisa no CNPq. 1. O
professor Ricardo apresentou o relatório de avaliação da coordenação, cujas as avaliações foram feitas
por técnicos, discentes e docentes. Após apresentação e discussão o relatório foi aprovado e será
divulgado no site do curso. 2. O professor Ricardo apresentou o relatório de avaliação do NDE, cujas
as avaliações foram feitas por técnicos, discentes e docentes. Após apresentação e discussão o relatório
foi aprovado e será divulgado no site do curso. 3. O professor Ricardo apresentou o relatório de
avaliação do colegiado, cujas as avaliações foram feitas por técnicos, discentes e docentes. Após
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apresentação e discussão o relatório foi aprovado e será divulgado no site do curso. 4. O professor
Ricardo apresentou o relatório de gestão do NDE de 2021. Após apresentação e discussão o relatório
foi aprovado e será divulgado no site do curso. 5. . O professor Ricardo apresentou o relatório de gestão
da coordenação de 2021. Após apresentação e discussão o relatório foi aprovado e será divulgado no
site do curso. 6. O professor Ricardo apresentou o balanço de gestão da coordenação referente ao plano
de ação de dezembro de 2019 a dezembro de 2021. Agradeceu a todo o apoio do colegiado durante o
período, destacou os desafios da gestão durante a pandemia, o que impossibilitou alcançar algumas
das metas e objetivos. Após apresentação do balanço do primeiro mandato o coordenador e o vice
coordenador, os quais tiveram sua recondução aprovada na reunião número 10 de 2021, apresentaram
o plano de ação de dezembro de 2021 a dezembro de 2023. O coordenador agradeceu a confiança
depositada e aproveitou para agradecer a parceria com o vice coordenador prof. Andrei. 7. Foi
apresentado a solicitação de aproveitamento de estágio do discente Victor Leon, que após a leitura do
parecer do coordenador de estágio foi aprovado. O discente Victor Leon se absteve desta votação. 8.
Foi apresentado a solicitação de aproveitamento de estágio da discente Kethlin Romão, que após a
leitura do parecer do coordenador de estágio foi aprovado. A discente Kethlin se absteve desta votação.
9. Foram apresentados os PEAs e seus pareceres. Após análise e discussão os deferimentos podem ser
visualizados na tabela abaixo. Os PEAs com correção deverão ser corrigidos pelos docentes após
notificação da coordenação.
Cc

Aprovado

Ecofisiologia florestal
Silvicultura
Fertilidade do solo e nutrição de plantas
Introdução à engenharia florestal
Morfologia vegetal
Tópicos especiais em engenharia florestal – redação
científica
Tópicos especiais em engenharia florestal – compósitos e
nanocompósitos lignocelulósicos
Produção de celulose e papel
Componentes químicos e anatômicos
Fruticultura
Energia da biomassa florestal
Estágio curricular obrigatório
Sistemas agroflorestais
Trabalho de conclusão de curso
Manejo de áreas protegidas
Ecologia florestal
Sistemática de Espermatófitas
Patologia florestal

X
X
X
X
X

Aprovado com
Não
correções
aprovado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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10. Foi apresentado o parecer da comissão de atividades complementares do discente Paulo Bomfim,
sendo o mesmo aprovado (Carga horária de 116 horas). 11. O professor Ricardo apresentou o pedido
de aproveitamento de estudos e justificou o ad referendum com base nas decisões anteriores do
colegiado com relação ao aproveitamento de estudos entre Diversidade Vegetal (75h) e Morfologia
Vegetal (60h). O ad referendum foi aprovado. 12. Conforme as normas de TCC ficou aprovado a
orientação da discente Kethlin Romão pelo professor Andrei Nunes em TCC. 13. Conforme as normas
de TCC ficou aprovado a orientação do discente Victor Leon pelo professor Luiz Magnago em TCC.
14. O que ocorrer: a) O coordenador agradeceu novamente ao colegiado pela confiança e colaboração
e desejou a todos um bom recesso, um feliz natal e ano novo a todos; b) O coordenador solicitou
informações a respeito das pendências para abertura da empresa júnior do curso. c) d). 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, 17 de dezembro de 2021.

Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita

Andrei Caíque Pires Nunes

Ândrea Carla Dalmolin

Débora Oliveira dos Santos Teixeira

Luiz Fernando Silva Magnago

Kethlin de Carvalho Santos Romão

Victor Leon Rocha Araujo
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