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Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, com início às dez horas, foi
declarada aberta a nona 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 Centro de Formação em Ciências Agroflorestais - CFCAf - Daniel Piotto e
contou com a colaboração do Vice-Decano – João Carlos Medeiros 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 Colegiado de Engenharia de Aquicultura e
Recursos Hídricos (EARH) – Edison Rogério Cansi; O Coordenador do Programa de PósGraduação em Biossistemas Jomar Jardim; a Representante Docente – Mara Lúcia
Agostini Valle e o docente Carlos Eduardo Pereira. A pauta foi compartilhada
previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída dos seguintes pontos: 1.
Aprovação da ata da reunião ordinária de novembro; 2. PPC do curso de Tecnologia
em Produção de Cacau e Chocolate - relator Prof Edison Rogerio Cansi; 3. O que
ocorrer. O Decano do CFCAf,, Daniel Piotto, iniciou a reunião cumprimentando os
presentes e logo em seguida abrindo os informes. Joao C. Medeiros (BIC) informou que
foi feita a discussão e montadas as grades, recebeu as indicações dos coordenadores da
Engenharia Florestal e Agrícola e da Eng. de Aquicultura e Recursos Hídricos e colocou
na programação, mas não recebeu as demandas por CC´s dos cursos do CFTCI. Informou
ainda que houve por parte do decanato do CFTCI um pedido de extensão do prazo para o
dia 06.12.2021. mas que até o momento não haviam encaminhado as demandas de CC´s

dos Cursos de CFTCI. Seguindo os informes, sem informes da Engenharia Agrícola, da
Eng. Florestal, da EARH e do PPG Biossistemas. O prof. Daniel Piotto deu informes
acerca da infraestrutura do CF e do retorno das atividades. Informou à Reitoria que foi
decidido na congregação o trabalho remoto no quadrimestre 2021.3 e que se fará uma
avaliação na primeira reunião ordinária da congregação de 2022, considerando o avanço
da Pandemia e a conclusão da obra do novo Campus Jorge Amado. Ressaltou que a
reforma do Centro de Formação está em fase de conclusão, praticamente pronta. 1.
Aprovação da ata da reunião ordinária de novembro. Não houve considerações e a
referida ata foi aprovada por unanimidade. 2. PPC do curso de Tecnologia em
Produção de Cacau e Chocolate - relator Prof. Edison Rogerio Cansi. Inicialmente
foi feita leitura da relatoria pelo Prof. Edison Rogerio Cansi. Ao final da leitura, o relator
sugeriu que o PCC fosse aprovado apenas após a adequações e revisões propostas,
principalmente no que diz respeito ao aproveitamento do estudo em seus diferentes níveis
de escolaridade, salientou. O Prof. Ricardo Gabriel Mesquita falou que há muitos pontos
não claros no PPC, o que dificulta sua aprovação. Sugeriu dar uma repassada na questão
dos nomes dos componentes curriculares (CCs), pois existem CCs com nomes distintos
e ementas similares que poderiam ser agrupadas; falou sobre o fato de não alocar a FG,
que se trata de uma transição do ensino médio para o superior, no primeiro quadrimestre,
ressaltou ainda que a FG é amparada por uma resolução própria; falou sobre a carga
horária de 330 horas que entra em conflito com a carga horária de extensão; demonstrou
uma preocupação acerca da infraestrutura de salas de aula e recursos para laboratórios.
Citou ainda a necessidade de um envolvimento maior da CEPLAC uma vez que será
utilizada a estrutura física deles; falou sobre a revisão de algumas legislações
ultrapassadas inseridas no PPC. Salientou a necessidade de adequação antes da aprovação
para evitar todas as instâncias de aprovação caso seja necessário corrigi-lo
posteriormente. O prof. João C. Medeiros elogiou a relatoria do prof. Edison Rogério
Cansi, ressaltou a importância do Curso para o desenvolvimento regional e destacou que
o convite aos pesquisadores da CEPLAC, para lecionar nos CCs do Curso, será feito após
a aprovação do Curso no CONSUNI. Manifestou favorável aos ajustes sugeridos pelo
relator, e destacou a importância da aprovação do PPC, pois o mesmo ainda irá tramitar
por várias instâncias e os prazos são curtos. Explicou que o projeto oriundo de uma
parceria da PROGEAC com a SEC (Secretaria de Educação do Governo do Estado com
o apoio do Banco Itaú). Por último, ressaltou que o PPC foi construído por um Grupo de
Trabalho composto por professores do CFCAf e CFTCI. A profª Mara Lúcia parabenizou

o grupo de trabalho, julgou ser um curso de grande importância. Porém ressaltou que as
questões levantadas devem ser levadas em consideração antes da aprovação. Concordou
com a fala do prof. João C. Medeiros sobre a inserção dos pesquisadores da CEPLAC,
embora ache que deveriam tê-los inseridos antes, na fase de construção. Falou da
necessidade de se unificar alguns CCs. Ressaltou que, pela importância do projeto, esses
ajustes deveriam ser passados para PROGEAC e que o PPC só deveria ser aprovado
posteriormente. Jomar concordou com a fala do Ricardo e acrescentou que o curso
embora de fundamental importância para a região, só poderia começar após formalização
de acordo com a CEPLAC quanto a sua participação, uma vez dependeria de estruturas
físicas desta. Além disso, o próprio PPC lista uma série de exigências relacionadas à
infraestrutura que deveria existir, antes de iniciar o curso. Foi aberta votação para se
verificar se o PPC seria levado à aprovação na reunião corrente ou em posterior. Votaram
a favor da manutenção da aprovação do PPC os conselheiros: João C. Medeiros, Khétrin
Maciel, Edison Rogério Cansi e Daniel Piotto; votaram contra os conselheiros: Ricardo
Gabriel Mesquita, Jomar Jardim, Mara Lúcia Agostini. Sendo assim, a manutenção da
votação para aprovação do PPC foi aprovada por maioria simples. Logo em seguida
foi aberta a votação para a aprovação do PPC acrescido dos ajustes indicados pelos
conselheiros na reunião e ao final da votação houve a aprovação por unanimidade.
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 dezembro de 2021

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
FOLHA DE ASSINATURAS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
E CONTRATOS

Emitido em 31/01/2022
ATA Nº 14/2022 - SSEC - CJA (11.27)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 31/01/2022 11:32 )
DANIEL PIOTTO

(Assinado digitalmente em 03/02/2022 11:01 )
EDISON ROGERIO CANSI

DIRETOR
1913088

COORDENADOR DE CURSO
1687463

(Assinado digitalmente em 31/01/2022 10:53 )
MARA LUCIA AGOSTINI VALLE

(Assinado digitalmente em 03/02/2022 14:11 )
JOAO CARLOS MEDEIROS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
1960928

COORDENADOR DE CURSO
1099329

(Assinado digitalmente em 01/02/2022 15:39 )
KHETRIN SILVA MACIEL

(Assinado digitalmente em 03/02/2022 18:43 )
ABINADABE ARAUJO DA SILVA

COORDENADOR DE CURSO
3025873

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
3066758

(Assinado digitalmente em 31/01/2022 12:14 )
RICARDO GABRIEL DE ALMEIDA MESQUITA
COORDENADOR DE CURSO
1338484

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.ufsb.edu.br/documentos/ informando seu número:
14, ano: 2022, tipo: ATA, data de emissão: 31/01/2022 e o código de verificação: 5b21173026

