GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AGROFLORESTAIS
ATA DA 13º REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE
ENGENHARIA FLORESTAL, REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2020.
Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, com início às quatorze horas, realizou-se a
décima terceira 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. O ponto de pauta único foi enviado
previamente: 1. Início da discussão da nova matriz curricular para entrada da formação geral e carga
horária de extensão. A reunião foi iniciada e com intuito de atender a Resolução 10/2020 que “Dispõe
sobre a Formação Geral da UFSB; Revoga a Resolução n. 22/2017” e a Resolução 24/2019 que “Dispõe
sobre as normas que regulamentam as Atividades de Extensão na Universidade Federal do Sul da Bahia.”
E para atender a Lei no 13.005, de 25 de junho de 2014, que “aprova o Plano Nacional de Educação
(PNE) e dá outras providências, e que apresenta a estratégia de assegurar, no mínimo, 10% (dez por
cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão
universitária”, começou-se a discutir possíveis retiradas e junções de componentes curriculares (CCs)
para não sobrecarregar o curso com uma carga horária elevada, bem como não sobrecarregar os
estudantes. Chegou-se a alguns consensos, mas ainda é uma discussão inicial a respeito da matriz
curricular do curso, sendo o encaminhamento que novas reuniões serão marcadas para maiores discussões
e aprofundamentos.
Nada mais a tratar, eu Mara Lúcia Agostini Valle, coordenadora do Núcleo Docente Estruturante, encerrei
a reunião às doze horas, e elaborei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes
na reunião.

Itabuna, 19 de outubro de 2020.
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