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ATA DA 15º REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO
CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL, REALIZADA EM 17 DE
DEZEMBRO DE 2020.

Ao décimo sétimo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, com início às oito horas,
realizou-se a décima quinta 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 foi enviado
previamente: 1. Avaliação do NDE 2020; 2. Avaliação dos Componentes Curriculares
(CCs) 2019.3; Avaliação dos CCs de 2020.1; 4. Avaliação dos laboratórios do curso,
aulas práticas e laptops; 5. Relatórios produzidos pelo NDE; 6. Relatório de gestão do
NDE 2020; e 7. Análise do documento CONFEA. 1. Na avaliação do NDE referente ao
ano de 2020, 31% dos estudantes, 71% dos docentes e 100% dos técnicos
administrativos responderam ao formulário. O NDE teve uma média de 4,2 no total de
5, que é uma boa avaliação. Algumas respostas de não conhecimento sobre o NDE,
pode se dar ao fato do não comparecimento em reuniões de apresentação do NDE, dessa
forma o encaminhamento é de continuar fazendo tais reuniões e intensificá-las para que
haja uma maior participação dos discentes. 2. As avaliações dos CCs de 2019.3 foram
muito bem avaliados, com grupo de CCs com nota acima de 9, um CC entre 8 e 9 e um
CC entre 7 e 8. 3. Os CCs de 2020.1 também obtiveram notas boas com notas acima de
9 e apenas um CC com nota entre 8 e 9. 4. A avaliação dos laboratórios foi realizada e
as notas obtidas foram satisfatórias de modo geral. Os laboratórios básicos tiveram nota
média de 3,63; os específicos de 3,86. As aulas práticas e laptops foram bem avaliadas.
5. Os relatórios ficaram disponíveis entre os dias 9 e 16 de dezembro na pasta do NDE e
todos os membros leram e fizeram suas sugestões no corpo do texto, sendo discutido
nesta reunião: 1º Relatório de andamento do curso em relação aos discentes
(diagnósticos): o curso teve apenas duas desistências e foi chamada a atenção para o
número de vagas ociosas no curso, mas também foi detectado que isso se deve às vagas

GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AGROFLORESTAIS
destinadas para a migração que não são ocupadas de forma satisfatória até o momento.
Foram apresentados os dados dos matriculados, em projetos de pesquisa/extensão, em
iniciação científica, formandos, reprovações e % do curso concluída. O relatório foi
aprovado. 2º Relatório de carga horária e componentes por docentes do curso de
Engenharia Florestal – UFSB. O relatório foi discutido e aprovado, e poderá auxiliar
nos planejamentos do curso. 3º Relatório das DCN do curso de Engenharia Florestal e
do ENADE: o curso apresenta todos os temas exigidos pelo DCN e trabalhados no
ENADE. O relatório foi aprovado.
4º Relatório de extensão: existe uma preocupação quanto ao número de discentes em
projetos de extensão. Embora os professores tenham projetos de extensão, os discentes
do curso não têm participado. O NDE irá propor ações para que os estudantes
participem de tais projetos. O relatório foi aprovado. 5º Relatório de Pesquisa. O
relatório foi discutido e aprovado. 6º Formulário de acompanhamento de egresso: foi
realizado um formulário para enviar aos egressos para acompanhamento de suas ações.
O formulário foi aprovado. 7º Relatório de ofertas de vagas para o curso de Engenharia
Florestal – UFSB: foi feito uma avaliação quantitativa e qualitativa, e o NDE
recomenda que o número de vagas seja mantido, uma vez que teve aumento de procura
no curso, via entrada direta no SISU. O relatório foi aprovado. 8º Relatório de
convênios de cooperação técnica para ensino, pesquisa e extensão: existem 25 acordos
de cooperação técnica entre UFSB e outras instituições. O relatório foi aprovado. 9º
Relatório de convênios internacionais: existem 22 convênios internacionais entre UFSB
e outras instituições. O relatório foi aprovado. 10º Relatório de convênios de estágio:
existem 23 convênios de estágio firmados e há possibilidade de novos convênios, os
quais a equipe do curso de Engenharia Florestal irá buscar nos próximos quadrimestres.
O relatório foi aprovado. 11º Relatório do perfil do egresso e necessidades
locas/regionais e novas demandas do mercado de trabalho. O relatório foi aprovado. 12º
Relatório de políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão constante no PPC
alinhadas ao perfil do egresso: verificou-se que o PDI e o PPC do curso convergem e
estão alinhados quanto às políticas institucionais. O relatório foi aprovado. 6. No
relatório de gestão do NDE foram descritas as principais atividades e foi aprovado pelos
membros do NDE. 7.Foi enviado aos coordenadores de cursos de Engenharia Florestal
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do Brasil um documento com sugestões de inclusão de conteúdos para o CONFEA. Não
houve sugestões de envio. 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, 17 de dezembro de 2020.
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