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Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte, com início às dez horas,
realizou-se a segunda reunião ordinária 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 os professores
Matheus Ramalho de Lima, Khétrin Silva Maciel (Titular), Rosane Rodrigues da Costa
Pereira (Titular), Silvia Kimo Costa, João Carlos Medeiros (Titular) e Andrei Caíque
Pires Nunes (Titular) e Janainna Veslasques da Costa Pinto (Suplente da professora
Rosane) Os técnicos administrativos foram representados pela servidora Débora
Oliveira dos Santos Teixeira e a categoria de discentes pelo estudante Ruan Junior
Batista de Oliveira. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica,
sendo constituída pelos pontos a seguir: 1)Informes; 2) Apreciação e aprovação dos
PEAs 2020.1; 3) Atualização das informações da Infraestrutura do Curso conforme
acordo de cooperação da CEPLAC; 4) Levantamento Bibliográfico do Curso de
Engenharia Agrícola e Ambiental (Processo 23746.007386/2019-45); 5) Re-Oferta do
CC Barragens (CTA0136) no quadrimestre 2020.2; 6) Regimento do Curso de
Engenharia Agrícola e Ambiental; 7) Composição do NDE; 8) Composição do
Colegiado do Curso; O que ocorrer. 1.a) A coordenação levou ao conhecimento dos
partícipes, o e-mail recebido do professor Milton Ferreira da Silva, no qual ele
manifesta interesse em ministrar o componente curricular Economia Rural. O colegiado
inteirou a necessidade de inclusão como ponto de pauta na próxima reunião ordinária,
visto que o assunto necessita de ampla discussão. 1.b) Professor Rafael Henrique de
Freitas Noronha, fez a leitura da resposta enviada pela professora Leila Oliveira Santos,
em 13 de março de 2020, ao convite enviado no mês de novembro do ano de 2019 para
substituição do professor Wanderley de Jesus Souza neste colegiado. Considerando a
ausência de resposta antes da reunião ordinária de fevereiro/2020 e convite realizado a
outros professores do Curso após a reunião de fevereiro/2020, o coordenador consultou
os presentes a respeito da vigência do convite, ao que os conselheiros responderam
positivamente para futuras vagas, sendo que a mesma já foi ocupada conforme em
reunião extraordinária do mês de março/2020. 1.c) O coordenador do Curso recebeu um
e-mail do professor João Carlos Medeiros responsável pelo componente curricular de
Física de Solo no dia 17/12/2019, solicitando um posicionamento do Colegiado a

respeito da solicitação de Recuperação de Crédito Condicional (RCC) realizada por uma
aluno especial de outra instituição. Ainda, em resposta ao mesmo e-mail, o coordenador
questionou por e-mail ao professor João C. Medeiros no dia 20/12/2019, qual o tipo de
providência o professor esperaria do colegiado. Não houve resposta até o momento
desta reunião por parte do docente. No momento da reunião, o professor João C.
Medeiros expressou que seria interessante, tanto para proteção do discente quanto do
docente, que fosse aberta uma comissão compostas por professores do colegiado, de
forma a juntar a documentação e elaboração de um parecer a respeito da anulação da
avaliação. Sobre o mesmo caso, o coordenador informou aos membros do colegiado que
Assessor da Reitoria (Francesco Lanciotti Junior) solicitou à coordenação, informações
a respeito do caso, para subsidiar o setor jurídico da UFSB. O coordenador, prof. Rafael
leu as perguntas e respostas elaboradas por ele, que foram amplamente aceitas pelos
membros do Colegiado do Curso. Em seguida, o professor João C. Medeiros solicitou a
inclusão de um ponto na pauta na reunião, para tratar da abertura de uma Comissão para
avaliar a solicitação de RCC pelo discente. O coordenador abriu para que todos os
membros do colegiado se manifestassem. Após ampla discussão, o assunto foi colocado
em votação, sendo aprovado por maioria. 1.d) Professora Janaínna Velasquez deu
ciência ao colegiado de uma frente de trabalho que está sendo desenvolvida, entre a
coordenadoria de extensão e a reitoria, que objetiva a produção de álcool em gel para
distribuição à comunidade ao enfrentamento da COVID-19. 2) Conforme solicitado
pelo coordenador, segue o resultado da apreciação dos PEAs das Componentes
Curriculares ofertadas em 2020/1.
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3) O coordenador reforçou aos membros do colegiado que diante da iminência da visita
dos representantes do MEC, para o reconhecimento de Curso de Engenharia Agrícola e
Ambiental, faz-se necessário a atualização das informações de Infraestrutura disponíveis
para o funcionamento do Curso (conforme Instrumento de Avaliação de Cursos de
Graduação). Serão considerados: documento que comprovem os diferentes acordo com
as instituições externas, descrevendo as diferentes atividades realizadas com os
discentes do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. 4) Levantamento Bibliográfico
do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental (Processo 23746.007386/2019-45): O
coordenador informou a necessidade de aquisição de livros didáticos para atender os
componentes curriculares do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, orientado pelo
parecer técnico recebido da Coordenadora do Sistema de Bibliotecas da UFSB. Neste
parecer constam várias orientações necessárias para a atualização da bibliografia que
consta no PPC do Curso, e estas serão discutidas na próxima reunião do NDE. Além
disso, o coordenador informa que o parecer técnico menciona que caberá ao Colegiado
do Curso, ao NDE e a Biblioteca do Campus Jorge Amado, tomar as providências
necessárias às adequações apontadas no documento. Considerando que a Biblioteca do
CJA não dispõe de bibliotecário para atender diretamente à solicitação do Colegiado de
Engenharia Agrícola e Ambiental, a Coordenação do Sistema de Bibliotecas será
responsável por orientar o colegiado e o NDE, a acompanhar as adequações necessárias,
processar o pedido de compra do Curso e atender à comissão de avaliação in loco do
MEC no momento oportuno. 5) Atendendo a solicitação da representação discente
pedido, foi discutido a possibilidade da re-oferta do CC Barragens (CTA0136) no
quadrimestre 2020/2. Os alunos justificaram dificuldades em cursar o componente
curricular no quadrimestre atual (2020/1) devido à carga horária exaustiva; aberto para
discussão, o professor Matheus Ramalho questionou possível impacto da re-oferta em
relação ao planejamento, a disponibilidade do docente, de sala de aula e do fluxo do
Curso perante as novas turmas. O discente Ruan justificou a solicitação pelo fato que
estão finalizando o Curso e a não oferta do referido CC poderia prejudicar os discentes
da primeira turma, além de não haverá impacto de sobrecarga aos discente em caso de
uma re-oferta no quadrimestre 2020/2. O colegiado, considerou o ponto de pauta como
excepcional, e será realizado uma oferta em ocasião especial no quadrimestre no
2020.2, na qual os discentes precisam se inscrever. O coordenador e o prof. Matheus
reiteraram que essa decisão não poderá ser padrão, para evitar que o planejamento anual
fique sob risco por motivos além dos institucionais. A profa. Rosane complementou que
essa é uma situação atípica, pois é a primeira turma, e muitas mudanças foram
realizadas no meio do caminho, por isso a flexibilização. Contudo, por meio de votação
houve aprovação por maioria (votos favoráveis: Rosane, Khétrin, Silvia, João, Andrei,
Ruan e Débora; voto contrário: Matheus e nenhuma abstenção), em caráter excepcional,
condicionado a disponibilidade de sala e docente responsável pela CC Barragens. 6) Em
função do adiantado da hora, o ponto que trata do Regimento do Curso de Engenharia
Agrícola e Ambiental, foi remetido para a próxima reunião do Colegiado. 7)
Composição do NDE: O colegiado compreendeu a necessidade de recomposição do
NDE, visto a proximidade da visita do reconhecimento de Curso e a existência de vários
assuntos a serem tratados pelo NDE. Ainda, o colegiado aprovou a realização um
convite à profa. Leila Oliveira Santos para participação futura do NDE por meio de
eleição, sendo aprovada a solicitação por unanimidade. Em seguida, foi aberta a
oportunidade de candidatura, a qual os professores João Carlos Medeiros e Jannaína
Velasques Costa Pinto se candidataram. Em seguida, a professora Jannaína retirou sua
candidatura. E o Professor João C. Medeiros tornou-se candidato único. A votação foi

aberta e houve aprovação unanime a qual ele eleito membro do NDE em substituição a
saída do professor Wanderley de Jesus Souza. 8) Composição do Colegiado do Curso:
Os membros do colegiado discutiram à respeito do período de validade de seus cargos e,
para que todos os membros estivessem com o mesmo prazo de vencimento de
mandatos, também levantaram a possibilidade de colocarem os cargos à disposição. Foi
deliberado por unanimidade pelo Colegiado a criação de uma Comissão para
Atualização de Coordenação de Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental para a
construção de um Edital de Eleições. Os interessados se manifestaram e não houve
nenhuma rejeição quanto aos integrantes da comissão, composta pelos membros do
colegiado Rosane Pereira, João Medeiros, Rafael Noronha e Ruan Junior. A mesma
comissão ficará responsável pela adequação à Legislação atual (Novo decreto, LDB,
etc) para todos os cargos do colegiado. 9) A profa. Rosane avisou que sua conexão
estava muito ruim e solicitou que a suplente, profa. Jannaina, assumisse a função de
titular. Abertura de Comissão para avaliar a solicitação de Crédito condicional CC
Física de Solo. O coordenador de Curso solicitou que o professor João Medeiros
expusesse o ponto de pauta solicitado no início da reunião. O professor João Medeiros
solicitou fosse criado uma comissão para juntar a documentação e elaborar um parecer a
respeito do processo. E que este parecer seja apreciado em reunião futura do colegiado.
O coordenador e prof. Matheus reiteraram que as respostas e os anexos (diário de turma
e o processo finalizado pela DPA) que seriam entregues ao Assessor da Reitoria da
UFSB, de acordo com o Informe 1.c), dessa mesma reunião, seriam suficientes para o
respaldo do professor. Após ampla discussão o ponto de pauta foi colocado em regime
de votação, sendo aprovado por maioria. O prof. João Medeiros solicitou que a
composição da comissão fosse realizada por membros externos ao colegiado. O regime
de votação foi aberto e o colegiado entendeu que não haveria necessidade de ser com
membros externos. O Coordenador sugeriu que os interessados em compor a comissão
demonstrassem o interesse. As professoras Khétrin e Jannaina, e o discente Ruan se
colocaram a disposição para compor a comissão, que foi acatada pelos membros do
Colegiado. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às treze horas e quarenta e sete
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, 31 de março de 2020.
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