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Aos trintas dias do mês de abril de dois mil e vinte, com início às nove horas e cinco
minutos, realizou-se a segunda reunião extraordinária do Colegiado de Engenharia
Agrícola e Ambiental de 2020 realizada em caráter excepcional de forma remota, e não
presencial, atendendo a portaria nº163/2020 da UFSB. A reunião foi presidida pelo
Coordenador do Colegiado – Rafael Henrique de Freitas Noronha, e estiveram presentes
a vice-coordenadora Rosane Rodrigues da Costa Pereira, os membros titulares
professores Khétrin Silva Maciel, Leila Oliveira Santos, João Carlos Medeiros e
Janainna Veslasques da Costa Pinto, Andrei Caíque Pires Nunes, assim como os
membros suplentes Lyvia Julienne Sousa Rêgo. Os técnicos administrativos foram
representados pela servidora Débora Oliveira dos Santos Teixeira e a representação
discentes não estava presente. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem
eletrônica, sendo constituída pelo seguinte ponto: Regimento Interno do Curso de
Engenharia Agrícola e Ambiental. Considerando a leitura prévia do documento em
questão por parte de todos os conselheiros presentes, assim como também os pontos
sinalizados quanto a necessidade de ajustes, o coordenador abriu para a discussão cada
um dos parágrafos previamente analisados pelos integrantes do colegiado. Dessa forma,
após análise detalhada, sofreram alterações o 4° Parágrafo do Artigo 3º, Inciso I do
Artigo 4°, o 1º parágrafo do Artigo 8° e Artigo 11°. Quanto às demais intervenções,
tratou-se apenas de ajustes de formatação. Sem nenhum voto contrário, ficou aprovado
o Regimento Interno do Colegiado do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental nº 2
de 30 de abril de 2020. Para maior clareza, seguem, em anexo, a resolução nº1, que
sofreu alteração, e a resolução nº 2, conforme aprovada. Sem mais nenhum assunto a ser
tratado, às onze horas e quinze minutos encerrou-se a reunião e eu, Débora Oliveira dos
Santos Teixeira, SIAPE 1845008, lavrei a presente ata que, depois de lida e estando em
conformidade, deverá ser aprovada e por todos assinada. Itabuna, 30 de abril de 2020.
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