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Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte, com início às nove horas e 10
minutos, realizou-se a terceira reunião ordinária de 2020 do Colegiado de Engenharia
Agrícola e Ambiental, 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, Prof. Rafael Henrique de Freitas Noronha, e estiveram
presentes os professores membros titulares Matheus Ramalho de Lima, Khétrin Silva
Maciel, Rosane Rodrigues da Costa Pereira, João Carlos Medeiros e Andrei Caíque
Pires Nunes. Os técnicos administrativos foram representados pela servidora Débora
Oliveira dos Santos Teixeira e não houve a presença da representação discente. A pauta
foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída pelos pontos
a seguir: 1) Informes; 2) Aprovação de Ata de reuniões anteriores; 3) Composição do
Colegiado de Curso; 4) Composição do NDE; 5) Interesse em ministrar o componente
curricular Economia e Administração Rural; 6) Regimento do Curso de Engenharia
Agrícola e Ambiental; 7) O que ocorrer. 1.a) A Coordenação de Curso recebeu um email da Diretoria de Percursos Acadêmicos (DPA) comunicando o adiamento do
preenchimento da planilha de componentes curriculares 2020.2 e 2020.3 do curso de
Engenharia Agrícola e Ambiental. Em razão da suspensão das atividades presenciais
devido a pandemia, a DPA informará novo prazo após a publicação do novo calendário
acadêmico. 1.b) Conforme anteriormente comunicado pelo Decano Daniel Piotto em
reunião da Congregação, o Coordenador participou aos membros do Colegiado que o
CFCAf recebeu um recurso financeiro para orçamento de despesa/custeio de materiais
de consumo. Portanto, professor Rafael Henrique Noronha solicitou o levantamento das
necessidades imediatas e que a planilha de sugestões fosse compartilhada antes da
próxima reunião ordinária. 1.c) A Coordenação recebeu e compartilhou, com os
membros do Colegiado, um e-mail referente a solicitação de dois professores quanto a
possibilidade do reaproveitamento, pela UFSB, do Concurso UFOB para o cargo de
docente do magistério superior. O Colegiado decidiu que o Coordenador de Curso irá
responder aos interessados que já tinha profissional da área concursado, mas que eles
poderiam encaminhar seus currículos para a reitoria, para o banco de interessados em
redistribuição para a UFSB. Neste interstício, se verificará, junto ao decanato, a
disponibilidade de códigos de vagas e da necessidade de docentes com a formação
apresentada pelos professores em questão. 1.d) O professor João Carlos Medeiros, como

representante docente no CONSUNI, informou que a reformulação da Formação Geral
(FG) está sendo discutido no CONSUNI e que sugeria que fosse discutida também no
Colegiado. O professor Matheus informou que o assunto está sendo tratado na Câmara
de Graduação a nível de Unidade Acadêmica. O professor Carlos Eduardo Pereira,
como membro participante da Câmara de Graduação, foi convidado a prestar breve
esclarecimento sobre o assunto. Falou de sua presença na reunião que objetivou discutir
a minuta que trata das mudanças consideradas necessárias à Formação Geral; mas que,
apesar do assunto ter sido bastante discutido, não se chegou a um consenso e a minuta
foi encaminhada ao CONSUNI. Contudo, o documento está seguindo o trâmite normal.
1.e) A professora Khétrin Maciel informou que enviou e-mail ao Coordenador da
Engenharia Agrícola e Ambiental solicitando do mesmo a portaria referente à comissão
que tratará da solicitação de crédito condicional do aluno especial aprovada em sessão
anterior a esta. Professor Rafael Noronha justificou ter feito o pedido da portaria para o
decano do CFCAf que comprometeu-se em consultar a congregação a respeito da
necessidade de tal documento. Caso contrário, coordenação da Engenharia Agrícola e
Ambiental poderá fazer a portaria. 2.) Não houve aprovação da ata da reunião de março
de 2020, pois o prof. João Carlos Medeiros solicitou alteração da mesma. Uma vez
acatado, a ata será disponibilizada novamente para intervenções e sua aprovação
acontecerá em próxima reunião depois de disponibilizadas as correções. 3) Composição
do Colegiado de Curso: tendo em vista o pedido de afastamento da professora Silvia
Kimo Costa e do professor Matheus Ramalho de Lima, verifica-se a necessidade de
reposição destes membros no Colegiado e que pelo regimento atual do curso e resolução
17/2016 não é necessário eleições para membros dos blocos temáticos, somente para
membros discentes, técnico-administrativo, coordenador e vice. Para evitar um novo
convite aos professores, buscando boa representatividade das áreas do Curso.
Consultados, todos os membros do Colegiado concordaram em considerar as
manifestações anterior de interesse nesta composição. Sendo assim, os candidatos foram
os seguintes professores: Janainna Velasques da Costa Pinto, Carlos Eduardo Pereira,
Gerson dos Santos Lisboa, Edison Rogério Cansi e a professora Leila Oliveira Santos.
Após votação aprovados os nomes da professora Janainna Velasques para a primeira
vaga e a professora Leila Oliveira Santos para a segunda. Para a vaga de suplente foram
considerados os três pleiteantes restantes: Cansi, Carlos e Gerson. Professor Cansi
obteve 3 votos, Carlos 3 e Gerson não obteve votos. Assim, o coordenador professor
Rafael votou em Carlos para desempatar e eleger o membro. 4) Recomposição do NDE:
O coordenador destacou a necessidade de reposição visto que está próxima a data de
visita para reconhecimento de Curso por parte do MEC e a existência de vários assuntos
a serem tratados. O Colegiado considerou a indicação do nome da professora Leila
Oliveira Santos, como candidata única para participação do NDE. Foi aberta a votação,
o nome da professora Leila foi aprovado por unanimidade. 5) Solicitação do professor
Milton Ferreira, para ministrar o componente de Economia e Administração Rural no
Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental: O Coordenador informou que o Colegiado
pode indicar ou sugerir alterações quanto ao planejamento anual de curso, também
informou que algumas decisões do Colegiado podem sofrer alterações em função do
planejamento do decanato, que realiza a gestão do corpo docente. Contudo, essas
alterações serão avaliadas mediante justificativa que será compartilhada a todos os
membros. Dito isto, o coordenador abriu a discussão. Após manifestações o
coordenador coloca dois textos em votação: 1) “O Colegiado indica o nome do prof.
Milton Ferreira para a CC Economia para que a congregação decida o nome do
responsável pelo CC Economia e Administração Rural do Curso de Engenharia

Agrícola e Ambiental, haja vista ter o nome da Profa Lyvia já vinculado” e 2) “O
colegiado indica o nome do prof. Milton Ferreira para lecionar o CC Economia e
Administração para o Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental”. Após contagem dos
votos, verificou-se que houve empate, Sendo três votos em cada proposta e uma
abstenção, e com o voto minerva do Coordenador, ficou deliberado a opção 1. 6) Foi
aprovado pela maioria que a votação do Regimento do Curso de Engenharia Agrícola e
Ambiental fique para próxima reunião extraordinária, cuja data escolhida foi dia 30 de
abril de 2020. Os membros do colegiado deverão enviar sugestões de alteração no
regimento do curso para o e-mail da coordenação. Sem mais nenhum assunto a ser
tratado, às quatorze horas e trinta 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, 27 de abril de
2020.
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