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CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AGROFLORESTAIS

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CONGREGAÇÃO DO CENTRO DE
FORMAÇÃO

EM

CIÊNCIAS

AGROFLORESTAIS, REALIZADA EM
13/04/2020.
Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte, com início às dez horas e cinco minutos,
em sala virtual de conferência e em sua sede localizada na CEPLAC - Comissão
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, foi declarada aberta a terceira Reunião
Ordinária de 2020 da Congregação do Centro de Formação em Ciências Agroflorestais.
A reunião foi presidida pelo Decano do CFCAf - Daniel Piotto e contou com a
colaboração do Vice-decano - Carlos Eduardo Pereira, do Coordenador do Colegiado de
Engenharia Agrícola e Ambiental – Rafael Henrique de Freitas Noronha, do Coordenador
do Curso de Engenharia Florestal – Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita, do
Coordenador do Curso de Engenharia de Aquicultura e Recursos Hídricos - Fabrício
Carvalho e do representante docente - João Carlos Medeiros. Apesar da insistência do
Decano no sentido de que as demais categorias enviem os seus respectivos representantes,
mais uma vez não houve representação dos discentes e técnicos administrativos. A pauta
foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo assim constituída: 1.
Apreciação e cadastro de projetos de pesquisa no CFCAf. 2. O que ocorrer.
Informes: a) O Coordenador do Colegiado de Engenharia Florestal esclareceu que
continua na tentativa da atualização do site do Curso, solicitada a mais de quatro meses.
b) Informou ter recebido a planilha para preenchimento do horário para o quadrimestre
seguinte; contudo, em função da pandemia, esta ação vai ser adiada. c) Comunicou que o
Núcleo Docente Estruturante tem trabalhado há dois meses no relatório de solicitação de
compra de livros conforme instrução da Biblioteca. d) O Coordenador do Colegiado de
Engenharia Agrícola e Ambiental também informou ter convocado o NDE para reunião
com

pauta

referente

ao

Memorando

Compra

de

Livros

2020/2021

(processo_23746.001610/2020-18). e) De igual modo, deu ciência da suspensão do prazo
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para cadastro da oferta de Componentes Curriculares para 2020.2 do Curso de Engenharia
Agrícola e Ambiental, até que se reformule o Calendário Acadêmico. f) O vice-decano
relatou ter participado da reunião da Câmara de Graduação com o propósito de analisar a
minuta enviada pela PROGEAC concernente a reformulação da Formação Geral.
Segundo professor Carlos Eduardo Pereira, a reunião foi intensa e o documento enviado
pela PROGEAC foi discutido porém não houve nenhuma deliberação da Câmara no
sentido de aprovar ou reprovar o documento. g) O Decano tornou ciente a chegada de um
recurso estimado em quinze mil reais para o CFCAf e propôs que o mesmo seja aplicado
na aquisição de materiais de consumo para ambos os Colegiados em funcionamento. Uma
vez aprovado, professor Daniel Piotto solicitou que os Colegiados listem as suas
prioridades condizentes com este valor e enviem ao decanato para análise. h) Enfatizou
que as atividades acadêmicas permanecem suspensas, o que, provavelmente, acarretará a
reposição destas aulas. 1. Conforme listado abaixo, quatro projetos de pesquisa foram
submetidos aos conselheiros para apreciação e cadastro. Todos foram aprovados de forma
unânime.
PROJETO DE PESQUISA

RESPONSÁVEIS

EXTRAÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE PLANTAS TÍPICAS

Khétrin Silva Maciel

DO SUL DA BAHIA
INTERAÇÃO NUTRICIONAL DE ZINCO E BORO SOBRE O

João Carlos Meeiros

CRESCIMENTO DO CACAUEIRO CONDUZIDO EM SISTEMA
ADENSADO A PLENO SOL
RESISTÊNCIA

DO

PEDÚNCULO

DO

CACAU

PARA

Rafael Henrique de F. Noronha

ARRANQUIO MECANIZADO
PRODUÇÃO DE PAINÉIS DE MADEIRA DE ESPÉCIES

Daniel Piotto

EXÓTICAS INVASORAS DA MATA ATLÂNTICA NA REGIÃO

Ricardo Gabriel de A. Mesquita

CACAUEIRA DO SUL DA BAHIA

Mara Lúcia Agostini Valle

2. O que ocorrer: Considerando o término da gestão do professor João Carlos Medeiros
na representação docente junto a Congregação do CFCAf, mas sem desprezar a
impossibilidade de uma eleição presencial devido ao isolamento social, o decano propôs
uma eleição via vídeo conferência ou email. Dessa forma, ficou deliberado que o
professor João Carlos Medeiros ainda permanecerá na representação até a reunião
ordinária do mês de maio. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às dez horas e quarenta
e cinco minutos a reunião foi encerrada e eu, Débora Oliveira dos Santos Teixeira,
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assistente em administração, SIAPE 1845008, lavrei a presente ata que após leitura e
considerações, será assinada por todos os presentes.
Itabuna, 13 de abril de 2020.

Daniel Piotto
Carlos Eduardo Pereira
Fabrício Carvalho
Rafael Henrique de Freitas Noronha
Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita
João Carlos Medeiros
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