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Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte um, com início às dez horas
e quatro minutos, em sala virtual de conferência, foi declarada aberta a quarta reunião
ordinária 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 CFCAf - Daniel Piotto e
contou com a colaboração 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 Lopes de Carvalho, do
Coordenador do Programa de Pós Graduação em Biossistemas – Jomar Gomes Jardim,
do Coordenador do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências - Fernando Mauro Pereira
Soares e da representante docente – Mara Lúcia Agostini Valle. A pauta foi
compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo assim constituída: 1.
Aprovação da ata da reunião anterior; 2. Avaliação do Plano de Desenvolvimento
do CFCAf (PDU) 2021-2022; 3. O que ocorrer. Informes: a) Professor Ricardo
Gabriel de Almeida Mesquita comunicou que a Coordenação do curso de Engenharia
Florestal foi notificada, ontem, sobre a colação de grau dos quatro discentes concluintes,
que ocorrerá dia 27 próximo, às 14 horas. Aproveitou o ensejo para estender o convite a
todos os presentes. b) Professor Fernando Mauro Pereira Soares também anunciou a
colação de grau do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências, igualmente prevista para o
dia 27 de maio. Ainda afirmou que a procura das vagas para o Curso tem sido bastante
satisfatória. c) Professor Jomar Gomes Jardim informou que o Programa de Pós
Graduação em Biossistemas vai sediar o Encontro Regional de Botânica que será

realizado no mês de outubro de 2021. d) Professor Daniel Piotto reforçou o convite para
o ato solene de formatura dos discentes do CF. Na sequência, comunicou a convocação,
por parte da reitora, de todos os decanos e coordenadores de colegiados da UFSB, para
uma reunião à realizar-se no dia primeiro de junho as 14 horas, com intuito de tratar
assuntos pertinentes as unidades. 1. A aprovação da ata da reunião anterior foi adiada
para a reunião seguinte. 2. A construção do Plano de Desenvolvimento da Unidade
(PDU) 2021-2022 é uma demanda da reitoria com cronograma de entrega previsto para
final do corrente mês. Para trabalhar diretamente na elaboração desse documento, a
Congregação do CFCAf optou pela escolha de uma comissão homologada conforme
portaria 04/2021. Dentre os trabalhos realizados por esta comissão, vale a pena destacar
o preenchimento da matriz FOFA, exercício que visou fazer o levantamento das
fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças da unidade. Além do preenchimento
dessa planilha, que foi feita com a participação de técnico e estudantes, a comissão
produziu o documento propriamente dito. Uma vez submetido à avaliação dos
conselheiros, o professor Rafael Henrique Noronha propôs que o documento passasse
pelos Colegiados antes de ser aprovado pela Coordenação. Contudo, considerando que a
elaboração do PDU é uma atribuição da unidade e que a comissão de elaboração é
composta pelos coordenadores de colegiados e representantes de segmentos, os
conselheiros julgaram desnecessário, não havendo apoio para a proposta. O segundo
encaminhamento tratou-se de uma emenda proposta pelo professor Ricardo Mesquita e
fez referência ao ponto em que é abordado a necessidade de reforma dos laboratórios.
Conforme sugerido, a abordagem não deveria tratar apenas da necessidade de reformar,
como também da equipar estes laboratórios. A proposta foi acatada por todos. O terceiro
encaminhamento consistiu na aprovação do PDU, que foi aceito com uma abstenção por
parte do professor Rafael Henrique Noronha. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às
dez horas e quarenta minutos a reunião foi encerrada e eu, Débora Oliveira dos Santos
Teixeira, assistente em administração, SIAPE 1845008, lavrei a presente ata que após
leitura e considerações, será assinada por todos os presentes.
Itabuna, 24 de maio de 2021.
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