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CIÊNCIAS AGROFLORESTAIS EM
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Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, com início às onze horas,
foi declarada aberta a terceira 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 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 Vice-Coordenadora do Colegiado de Engenharia Agrícola e Ambiental –
Jaqueline Dalla Rosa; 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 e o docente Matheus
Ramalho Lima. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo
constituída dos seguintes pontos: 1. Aprovação da ata da reunião ordinária de
fevereiro; 2. Pedido de redistribuição do Prof. Matheus Ramalho de Lima (processo
número 23746.001653/2022-15); 3. O que ocorrer. Informes. Não houve informe das
outras instâncias. Seguindo para os informes do Decanato, Daniel Piotto informou que a
UFSB foi oficialmente cadastrada no CREA BA; os cursos de Engenharia Agrícola e
Ambiental e Engenharia Florestal, foram os primeiros a serem incluídos. Disse que. esse
processo demorou quase 1 ano e agradeceu aos coordenadores e docentes envolvidos.
Informou também que está terminando de adequar as mudanças no CF e que anseia ter o
retorno presencial muito em breve com a nova estrutura concretizada. Pauta 1. Sem
objeções, a ata da reunião ordinária de fevereiro foi aprovada por unanimidade, com

abstenção do prof. João Carlos Medeiros, que não estava presente na reunião. Pauta 2. O
prof. Jomar ressaltou a melhoria na qualidade de vida do docente com essa transferência,
estando próximo da família. Rememorou a boa parceria entre ambos. Ressaltou que
lamenta, mas entende e respeita a sua partida. A prof.ª Mara disse que é triste
pessoalmente perder um colega com as qualidades do prof. Matheus, que quando chegou
somou bastante à Universidade e continuou contribuindo ao longo de sua trajetória. O
desejou muita boa sorte e sucesso. O prof. Ricardo Gabriel agradeceu ao prof. Matheus
sua contribuição à Eng. Ambiental e o desejou boa sorte nessa nova trajetória. O prof.
Daniel Piotto disse recebeu o pedido de transferência do prof. Após o lançamento das
turmas do quadrimestre 2022.1 e destacou não saber como iria ficar a questão dos
componentes. Destacou também que em relação ao programa de Pós-Graduação em
Biossistemas, o interesse do CFCAf é de que ele continue fazendo parte. O decano
franqueou a palavra ao docente Matheus, que por sua vez, disse que trabalhou bastante e
fez muitas amizades, destacou que foi uma grande oportunidade fazer parte da construção
dessa história. Com relação à transferência, o docente destacou que são 11 anos longe da
família, principalmente filhos. Disse que continuará atuando no PPG em Biossistemas,
tanto no da UFSB como no da UESC, pensou em condensar as horas, mas não tem certeza
se será possível e continuará ministrando os componentes de forma remota. Agradeceu à
Mara e aos demais colegas, dizendo que foi uma parceria de muitos sofrimentos que
foram convertidos em muitas vitórias. Por fim, o prof. Daniel Piotto, apurando não haver
mais considerações, propôs o encaminhamento, pôs em votação a proposta de
transferência a qual, sem nenhuma objeção, foi aprovada em unanimidade. O
Decano ainda falou sobre a vacância do cargo e de que buscaria meios para preenche-lo
assim que possível. 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.
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