GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AGROFLORESTAIS
ATA DA 5ª REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE
ENGENHARIA FLORESTAL, REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2022.
Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte dois, com início às quatorze horas, realizou-se a
quinta reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia Florestal, realizada por
videoconferência. 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. Informe
sobre andamento do PPC; 2. Componente Sistemática das Espermatófitas; 3. Descontinuidade da turma de
migração; 4. Relatório dos egressos; 5. Avaliação do MEC. 1. Foi informado pela coordenadora do NDE o
andamento do PPC. Grande parte dos professores enviaram as ementas solicitadas pela coordenadora do
NDE. Para finalização do PPC, é necessário que a PROGEAC dê os encaminhamentos finais do processo
de semestralização, bem como os novos prazos de entrega para assim o NDE concluir o trabalho. Toda a
parte que podia ser adiantada pelo NDE já foi concluída. 2. Foi apresentado a todos os docentes do curso a
nova proposta dos componentes curriculares e suas respectivas reduções de carga horária, quando foi o
caso. O professor do componente Sistemática das espermatófitas solicitou que a carga horária do
componente fosse mantida em 60 horas, justificando a necessidade em se manter essa carga horária, após
discussão o NDE acatou a solicitação e a carga horária do CC fica com 60 horas. 3. O coordenador do curso
de Engenharia Florestal solicitou que o NDE avaliasse a descontinuidade de ofertas para a turma de
migração, visto que a carga horária docente está muito elevada, após explanação do coordenador do curso,
o NDE foi favorável a descontinuidade do fluxo de migração, finalizando assim o processo de transição do
PPC 2018 para o PPC 2019. 4. O relatório de egresso foi apresentado pelo Professor Andrei e depois de
leitura, o relatório foi aprovado pelo NDE. Os 6 egressos estão todos atuando na área florestal,
predominantemente em programas de pós-graduação. 5. Foram discutidas as solicitações feitas pela
coordenação do curso e a respeito dos itens do instrumento de avaliação do curso de responsabilidade do
NDE. 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, 19 de agosto de 2022.
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