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2022.

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte dois, com início às oito 
horas, realizou-se a sexta reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de 
Engenharia Florestal, realizada presencialmente na sala de reuniões do Centro de 
Formação em Ciências Agroflorestais (CFCAf). 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.
Relatório de adequação de bibliografia; 2. Relatório de convênios de estágio; 3. Análise 
dos resultados da avaliação dos laboratórios, aulas práticas e infraestrutura; 4. Avaliação 
dos resultados dos CCs de 2022-2 pela Coordenação; 5. Avaliação dos resultados dos 
CCs de 2022-1 pela CPA; 6. Avaliação dos resultados da situação do curso atual; 7. 
Preparação de lista de periódicos para assinatura (Biblioteca); 8. Preparação de lista de 
normas para compras (Biblioteca); 9. Ementa de Manejo de Bacias Hidrográficas 
(proposta da Professora Doutora Danuza). 1. Foi observada a tabela de compras de livros 
e o NDE após discussão e seguindo a definição do processo de compra da biblioteca que 
é: comprar cinco exemplares de livros para bibliografia básica e três exemplares de livros 
para bibliografia complementar, decidiu-se por aprovar o número de títulos da 
bibliografia básica e complementar com cinco e três livros, respectivamente. Após essa 
definição, foi realizada a análise do documento que depois de lido, foi aprovado. 2. O 
Relatório de convênios estágio 2022, após lido, foi aprovado pelo NDE. 3. Observou-se 
que houve baixa participação de estudantes em relação às respostas do questionário. De 
todo modo, as respostas mostram que foram bem avaliados a infraestrutura, laboratórios, 
aulas práticas e equipamentos de informática, bem como segurança. Cabe ressaltar que 
após o envio do questionário de avaliação, foram instaladas capelas de exaustão e 
chuveiro de emergência no Laboratório Central de Tecnologia de Produtos Florestais 
aumentando ainda mais a segurança no laboratório, uma resposta a relatórios anteriores.  
Os insumos foram avaliados com nota mediana. Aulas práticas tiveram boas avaliações. 
Laboratório de biodiversidade com boa avaliação e o de biodiversidade aquática os alunos 
por não terem aula lá não o conhecem, o laboratório de produtos florestais teve melhor 
avaliação. Os laboratórios básicos, ainda são pouco conhecidos, provavelmente por 
termos tido apenas 1 quadrimestre de uso e parte deles ainda estarem em processo de 
consolidação. Diante do resultado, embora satisfatória em diversos pontos, o NDE 
juntamente com o colegiado do curso, irá propor um documento com soluções tendo 
como base as informações coletadas nesta avaliação. Serão coletadas sugestões dos 
membros do NDE e Colegiado do curso. O relatório ficará disponível no site do curso 
para a comunidade. 4. Observou-se baixa participação dos estudantes, embora o colegiado 
do curso sempre chame os estudantes a avaliarem os CCs, porém todos com notas acima 
de 8. 5. Não foi disponibilizado pela CPA avaliação em relação ao curso de Engenharia 
Florestal, uma vez que só foram disponibilizadas as avaliações que obtiveram mais de 
cinco respostas, mostrando mais uma vez a baixa participação dos estudantes em 
responder às avaliações. Diante disso, o NDE propôs  que os estudantes só possam se 
matricular em CCs após realizarem as avaliações dos CCs anteriores cursados. 6. Foi 
relatado pelo Professor Ricardo Mesquita, coordenador do curso que, tem-se aumentado 
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o número de ingressantes, principalmente via SISU, mas pelo edital de migração, tem-se 
mantido o número de ingressantes. O curso tem seis egressos, todos com atividades 
ligadas à profissão (empresa ou pós-graduação). O curso tem baixo número de 
desligamentos e um número médio de trancamentos (ocorridos principalmente durante os
anos de 2020). Os pontos 7, 8 e 9 foram remetidos para próxima reunião, uma vez que 
não houve tempo hábil de discussão. Nada mais a tratar, eu Mara Lúcia Agostini Valle, 
coordenadora do Núcleo Docente Estruturante, encerrei a reunião às nove horas e dez
minutos, e elaborei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes 
na reunião. 

Itabuna, 24 de outubro de 2022.
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