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Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, com início às treze horas e trinta

minutos, foi declarada aberta a quinta reunião ordinária de 2022 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 Centro de Formação em Ciências Agroflorestais - CFCAf Daniel Piotto, também contou com a participação do prof. João Carlos Medeiros, Vice-

Decano, que também é o Coordenador do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências;
também participaram da reunião a Coordenadora do Colegiado de Engenharia Agrícola
e Ambiental – Khétrin Silva Maciel; o Coordenador do Curso de Engenharia Florestal

– Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita; o Coordenador do Programa de Pós-Graduação
em Biossistemas Jomar Jardim; a Representante Docente – Mara Lúcia Agostini Valle e

a representante Discente - Edylla Mayara da Silva dos Santos. A pauta foi compartilhada

previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída dos seguintes pontos: 1.
Aprovação da ata da reunião ordinária de Abril; 2. Avaliação de projetos de

pesquisa. O que ocorrer. Informes. O prof. Ricardo informou que o recebeu uma
notificação de visita do MEC para reconhecimento do curso de Engenharia Florestal e

quem te dedicado esforços para atender às demandas solicitadas antes da data dessa visita.

O prof. João C. Medeiros informou oferta de componentes do quadro do próximo
quadrimestre, está no processo de cadastrar os componentes. Informou que muitos
docentes solicitando desistência nos componentes que já foram pré-aprovados na

Congregação e na Comissão Gestora, e o que tem sido comunicado a esses docentes é

que o BIC não tem autorização para retirada desses nomes, precisa de autorização dos
Decanos de forma que haja realocação/reposição de outro docente no componente. Foi

recebido da Secretaria Acadêmica do CJA– Secad, a demanda pela definição dos espaços

físicos dos laboratórios e foram passados os componentes, definidos no NDE do BIC,
que têm necessidade aula prática. Em seguida, o prof. Ricardo registrou uma preocupação

quantos às aulas práticas nos laboratórios, achou curto o prazo para envio das respostas,
os laboratórios ainda não estão totalmente prontos, correndo contra o tempo, ainda faltam

coisas simples como bancos, ar-condicionado e não há previsão de chegada. A respeito
disso, Daniel Piotto disse que no momento seria necessário apenas indicar quais CC´s

que teriam aulas práticas e a quantidade dessas aulas no quadrimestre. Se o laboratório

vai estar pronto para utilização ou não é outra questão a ser deliberada em outra ocasião.

Mas caso fosse necessário, poderia solicitar a Emerson a extensão desse prazo. Ao
encontro do que disse o prof. Ricardo, o prof. João C. Medeiros mencionou que na última

reunião da congregação foi decidido por solicitar uma reunião entre coordenadores de

cursos e coordenadores de laboratório. Segundo João, a divisão de laboratórios
encaminhada por Emerson, coordenador geral dos laboratórios do CJA, não contempla
os componentes de Engenharia Agrícola e BIC, enfatizou a necessidade de urgência dessa
reunião pois a base do sistema agroflorestal é o solo, é o alicerce de vários componentes

dentro dos BI’s e das Engenharias: gênesis do solo, física do solo, mecânica do solo,
fertilidade e nutrição de planta, manejo e conservação do solo, dentre outros, citou. Diante

disso, o prof. Daniel Piotto sugeriu como encaminhamento marcar uma reunião com a

Comissão Gestora, antes do início do quadrimestre para definir essas questões, bem como

aprofundar as tratativas junto a Ceplac, visando a colaboração para reinstalação do
laboratório de solos. Informes do decanato. Daniel Piotto informou que há uma semana

foi inaugurado o novo campus da UFSB e que foi uma cerimônia deveras interessante
que contou com a participação de várias personalidades, dentre elas o Ministro da

Educação. Ao encontro disso, o Decano informou também que no quadrimestre 2022.2
seriam retomadas as atividades presenciais tanto no edifício novo como na sede do

CFCAf. Informou ainda que houve a saída do prof. Matheus Ramalho e foi decido no
âmbito da Congregação do CFCAf que essa vaga seria destinada à Engenharia de
Aquicultura e Recursos Hídricos - EARH e que o Colegiado desse curso tem trabalhado
para utilizar essa vaga no tempo mais hábil possível. O Decano informou também aos

presentes que houve o pedido de afastamento da prof.ª Juliana Duarte Rocha e que, após
trâmites necessário, a docente se afastou por meio de licença com prazo indeterminado e

sem vencimentos, contados a partir do dia 04/05/2022. O decanato está pleiteando uma

vaga de professor substituto. Ao encontro disso, o decano se mobilizou juntamente com

o prof. João Medeiros para equacionar os componentes do BIC de forma a não prejudicar
os estudantes uma vez que houve a perda recente de dois professores com carga horária
alta de componentes. Sobre as ofertas dos componentes em 2022.2, a EARH já lançou os

componentes no SIGAA, está aguardando os demais cursos fazerem esse lançamento

para cumprir o prazo da PROGEAC. Sobre a questão dos componentes curriculares que
serão ministrados em laboratórios em 2022.2 e 2022.3, o decano encaminhou um e-mail

com o prazo de 20.05.2022 para encaminharem essa informação ao coordenador geral
dos laboratórios, Prof. Emerson Carvalho, para que ele possa fazer o planejamento de uso
adequado desses laboratórios. Continua trabalhando junto ao CREA para retirada das
restrições aplicadas aos cursos avaliados. O CREA convidou o prof. Ricardo Mesquita

para participar de uma reunião com todos os coordenadores de Engenharia Florestal do

Brasil, O CREA BA ofereceu a passagem paga para UFSB, o decanato vai custear as
diárias, com previsão para julho. Seguindo para as pautas. 1. Aprovação da ata da reunião
ordinária de Abril. O prof. Daniel Piotto convocou os presentes a se manifestarem a

respeito da ata. Após apuração dos votos, o documento foi aprovado por

unanimidade. Seguindo para próxima pauta. 2. Avaliação de projetos de pesquisa. O

decano informou que houve a duplicação de alguns projetos e teve que devolver alguns,
5 dos 17 recebidos da PROPPG, logo se tem 12 projetos de pesquisa a serem tramitados,

cadastrados na unidade. Os projetos têm uma aderência muito grande às áreas do CFCAf,
como, projetos da área de Engenharia Florestal, Agrícola e Ambiental, Aquicultura e

Recursos Hídricos. Refletem muito bem o trabalho desenvolvido na unidade e

aplicabilidade na região como é o caso do projeto desenvolvido pelo prof. Rafael

Henrique Noronha que abrange o processo de mecanização da colheita do cacau. O
projeto da prof.ª Jaqueline Dalla Rosa relacionado a características dos solos em sistemas

de cultivo de cacau. O do prof. João Carlos Medeiros: Balanço sobre fluxos de carbono
em sistemas de cultivo de cacau, dentre outros citados na ocasião. Após menção aos

projetos e não havendo objeções os 12 projetos de pesquisas foram aprovados por
unanimidade: Processo Eletrônico 23746.003280/2022-27; Processo Eletrônico
23746.003273/2022-22;
Eletrônico

Processo

23746.003160/2022-66;

Eletrônico
Processo

23746.003175/2022-49;

Eletrônico

Processo

23746.003128/2022-57;

Processo Eletrônico 23746.003109/2022-85; Processo Eletrônico 23746.003108/202215;

Processo

Eletrônico

23746.003074/2022-60;
Eletrônico

Processo

23746.003101/2022-10;

23746.003054/2022-18;

Eletrônico
Processo

Processo

23746.003064/2022-39;

Eletrônico

Eletrônico

Processo

23746.003050/2022-29;

Processo Eletrônico 23746.003032/2022-30; Processo Eletrônico 23746.002953/202229;

Processo

Eletrônico

23746.002881/2022-33;

Processo

Eletrônico

23746.002862/2022-61; Processo Eletrônico 23746.002703/2022-86. Por fim, o prof.

Daniel Piotto, apurando não haver mais discussões propôs o encaminhamento, reunião
entre Comissão gestora do CJA, Coordenadores de curso do CFCAf e
coordenadores de laboratórios do CJA com visita às instalações laboratoriais do

CFCAf, e pedido de extensão do prazo para definição dos CC´s de aulas práticas

nos laboratórios do CFCAF/CJA, os quais foram anuídos por todos os presentes.
Sem mais nenhum assunto a ser tratado, a reunião foi encerrada e eu, Abinadabe Araújo,
Assistente Administrativo da Secretaria Executiva do IHAC CJA, lavrei a presente Ata,
que após leitura e considerações, será aprovada e assinada por todos os presentes.

Itabuna, 13 de maio de 2022
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