GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AGROFLORESTAIS
ATA DA 2ª REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO
DE ENGENHARIA FLORESTAL, REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2022.
Aos quatro dias de março de dois mil e vinte dois, com início às quatorze horas, realizouse a segunda reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia
Florestal, realizada por videoconferência, respeitando as condições de distanciamento
social impostas para o combate ao COVID-19. A reunião foi dirigida pela Coordenadora
do NDE, a docente Mara Lúcia Agostini Valle, e estiveram presentes os professores
Alexandre Arnhold, Ândrea Carla Dalmolin, Andrei Caíque Pires Nunes e Ricardo
Gabriel de Almeida Mesquita. Os pontos de pauta foram enviados previamente: 1.
Relatório de docentes, ementário e bibliografia; 2. Apresentação do Formulário eletrônico
de avaliação (FEA); 3. Exercício de estruturação para regime semestral. 1. O relatório
contendo todas as ementas, bibliografias básicas e complementares, bem como os
docentes responsáveis foi preparado a fim de facilitar o acesso aos dados, uma vez que o
PPC 2019 apresenta as informações apenas dos CCs específicos (2° ciclo). Os CCs dos
outros cursos foram disponibilizados apenas os links dos PPCs de origem dos CCs. Isso
acabou dificultando a consulta e coleta de informações. Como consequência, o NDE
também irá deixar todas as informações de todos os CCs (1° e 2° ciclos) no próximo PPC.
O relatório foi aprovado pelo NDE após apresentado e lido. 2. O FEA foi apresentado
pelo coordenador do curso de Engenharia Florestal para conhecimento do NDE, após
discussão e inserções o mesmo foi aprovado. 3. Iniciou-se a conversa sobre o novo regime
semestral e a prof. Mara ficou de enviar uma primeira proposta a ser analisada. Nada mais
a tratar, eu Mara Lúcia Agostini Valle, coordenadora do Núcleo Docente Estruturante,
encerrei a reunião às dezesseis horas, e elaborei a presente ata que após lida e aprovada
será assinada pelos presentes na reunião.
Itabuna, 04 de março de 2022.
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