GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AGROFLORESTAIS

ATA DA 6º REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO
DE ENGENHARIA FLORESTAL, REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2021.
Ao vigésimo sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, com início às treze
horas, realizou-se a sexta reunião do ano 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 adequação. 2. Sugestão de pré-requisitos (CCs
que antecedem) para os componentes curriculares. 3. Relatório de avaliação de CCs
2020.3. 4. Formulário de egresso da primeira turma. 1. Foi realizado o referendamento
da bibliografia dos componentes curriculares constantes no PPC da Engenharia
Florestal. Posteriormente será feito o relatório de adequação para leitura e aprovação em
próxima reunião. 2. Foi feita uma planilha com sugestão de quais componentes
curriculares devem ser cursados antes de determinados componentes curriculares a fim
de auxiliar os estudantes nas próximas matrículas e facilitar o entendimento dos
estudantes nas aulas. 3. Foi apresentada a avaliação dos componentes curriculares de
2020.3. Houve baixa participação dos estudantes na resposta na avaliação. Todos os
componentes avaliados ficaram acima de 9. 4. Foi enviado formulário para os egressos
do curso e todos responderam. Foi analisado o formulário na época que foi enviado 2
estavam inseridos na pós, mas atualmente todos os egressos estão na pós graduação.
Nada mais a tratar, eu Mara Lúcia Agostini Valle, coordenadora do Núcleo Docente
Estruturante, encerrei a reunião às quinze horas e trinta e oito minutos, e elaborei a
presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes na reunião.
Itabuna, 26 de julho de 2021.
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