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ATA DA 4º REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO
DE ENGENHARIA FLORESTAL, REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2021.

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, com início às oito horas e trinta
minutos, realizou-se a quarta 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. Apresentação da Empresa Júnior do curso de Engenharia Florestal. 2.
Relatório de metodologias ensino. 3. Acompanhamento de egresso da DPA. 4. Relatório
de adequação bibliográfica. 5. Proposta de unificar os CC’s em comum das
Engenharias. 6. Proposta de pré-requisito em CC’s. 7. Demandas para reitoria. 1.
Empresa Júnior Verde Florestal: Presidente – kethlin Romão, Vice-presidente – Victor
Leon. 2. O relatório de metodologias de ensino foi apresentado, discutido, finalizado e
aprovado. Foi sugerido ainda pela relatora deixar claro no plano de ensino as
metodologias ativas de ensino, que foi inserido nas instruções do PEA. 3. A DPA
realizou um formulário de acompanhamento de egresso e passou ao colegiado do curso
e está finalizado, mas o curso já possui também o seu próprio formulário de
acompanhamento de egresso. 4. O professor Ricardo informou que o relatório de
adequação pensado em 2020, foi enviado para a biblioteca para compras de livros. Essa
nova bibliografia irá compor o novo PCC. Contudo devido aos atrasos na finalização da
resolução da formação geral, resolução de creditação de extensão e compra dos livros, o
NDE deverá proceder com a preparação do relatório de adequação com a bibliografia
atual. Cabe ressaltar, que o NDE ao realizar o relatório em 2020, já havia identificado os
problemas e ausência de bibliografia na biblioteca. Esses problemas serãosolucionados
no novo PCC, com a nova bibliografia e compra de livros. Além disso, o NDE em 2020
priorizou a troca de títulos ausentes na biblioteca por itens disponíveis na mesma (física
ou online). Será feita a divisão para que cada membro do NDE faça a consulta dos
livros constantes em cada CC e na biblioteca. O NDE já havia realizado o relatório para

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

compra de livros do curso, mas em momento de pandemia e redução orçamentária ainda
não foram realizadas as compras dos livros 5. Está começando uma discussão entre os
coordenadores de curso para unificar os CCs em comum dos cursos de engenharia, para
serem ofertados de forma alinhada, para otimização do corpo docente. 6. Os
coordenadores das engenharias juntamente com os NDEs dos cursos estão discutindo a
possibilidade de inclusão de pré-requisitos nos curso. O NDE entende a importância dos
pré-requisitos, porém deve-se se ter cautela para as propostas. Ficando encaminhando
que iremos estudar melhor para fazer as proposições. O NDE entende que caso seja
aprovado, isso se dará de forma gradativa, com a inserção aos poucos dos pré-requsitos.
7. Ocorrerá uma reunião no dia 27 de maio com a reitoria e os coordenadores de cursos
foram convidados, sendo o objetivo da reunião, saber as demandas e o planejamento das
unidades acadêmicas. Deliberou-se que o NDE enviará as demandas do curso para o
coordenador da Engenharia Florestal. Nada mais a tratar, eu Mara Lúcia Agostini Valle,
coordenadora do Núcleo Docente Estruturante, encerrei a reunião às dez horas e dezoito
minutos, e elaborei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes
na reunião.

Itabuna, 20 de maio de 2021.

__________________________________________
Alexandre Arnhold

__________________________________________
Ândrea Carla Dalmolin

__________________________________________
Andrei Caíque Pires Nunes
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