GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AGROFLORESTAIS
ATA DA 8º REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO
DE ENGENHARIA FLORESTAL, REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE
2021.
Ao décimo dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, com início às dezesseis
horas, realizou-se a oitava 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. Calendário de reuniões. 2. Discussão de alteração no PPC
devido a nova resolução da FG e creditação de extensão. 1. O calendário de reuniões foi
aprovado: 08/10 – 8:30; 12/11 – 8:30; 10/12 – 8:30. 2. Continuamos a discutir a
reestruturação do PPC do curso, enfocando a estrutura curricular, tentando fazer a
adequação da carga horária para atendimento das resoluções da Formação Geral e
creditação de extensão que será finalizado em outras oportunidades. O NDE tem
discutido como incorporar toda essa nova carga horária, sem que a carga horária total do
curso seja ampliada demasiadamente. Diante disso, alguns componentes terão carga
horária reduzida no novo PPC e alguns passarão de obrigatórios para optativos. Nada
mais a tratar, eu Mara Lúcia Agostini Valle, coordenadora do Núcleo Docente
Estruturante, encerrei a reunião às dezessete horas e quarenta minutos, e elaborei a
presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes na reunião.
Itabuna, 10 de setembro de 2021.
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