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

ATA DA 2º REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO
DE ENGENHARIA FLORESTAL, REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2021.

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e um, com início às nove
horas, realizou-se a segunda 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. Andamento dos relatórios. 2. Avaliação dos componentes curriculares
de 2020.2. 3. Material didático.
1. O relatório referente à biblioteca da CEPLAC ainda não foi finalizado, por não ter
acesso aos funcionários da biblioteca da CEPLAC, devido a pandemia. Relatório do
Projeto Pedagógico do Curso foi finalizado e aprovado pelo NDE. Relatório de
infraestrutura não avançou e não houve modificações comparadas ao último relatório,
uma vez que ainda estão sendo realizadas obras nos laboratórios e sede do curso, sendo
este finalizado por hora. Relatório de Ti’s finalizado e aprovado pelo NDE. Relatório de
atualização discente finalizado e aprovado pelo NDE. Relatório de impactos de
avaliação de aprendizado finalizado e aprovado pelo NDE. Ficou encaminhado que a
Professora Ândrea fará o relatório de metodologias adotadas pelos docentes do curso de
Engenharia Florestal. 2. Todos os componentes curriculares do curso foram bem
avaliados pelos discentes do curso, havendo apenas um CC com comentário. 3. Foi
solicitado e assim realizado um relatório de lista de material didático que o curso utiliza.
Essa lista poderá ser utilizada para a participação em editais de material didático, uma
vez que esses materiais não são inseridos nos planos de ensino/ementas. A
coordenadora ainda informou que os novos CC’s da Formação Geral estão em fase de
finalização. O coordenador do curso de Engenharia Florestal informou que todos os
CC’s para o planejamento de 2021 já foram enviados ao colegiado do Bacharelado
interdisciplinar de Ciências. Que a biblioteca da UFSB fez alterações no sistema com
inserção das referências bibliográficas vinculadas aos CC’s que serão ministrados. Fica
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estabelecida próxima reunião do NDE dia 19 de abril de 2021 as 9:00 hrs. Nada mais a
tratar, eu Mara Lúcia Agostini Valle, coordenadora do Núcleo Docente Estruturante,
encerrei a reunião às onze horas e quatro minutos, e elaborei a presente ata que após lida
e aprovada será assinada pelos presentes na reunião.

Itabuna, 29 de março de 2021.
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