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Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, com início às oito horas e seis 

minutos, realizou-se a terceira reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental de 2020 realizada em caráter excepcional 

de forma remota, e não presencial, atendendo a portaria nº163/2020 da UFSB. A reunião 

foi presidida pelo Coordenador do NDE Professor Rafael Henrique de Freitas Noronha, 

e estiveram presentes, remotamente, os professores Khétrin Silva Maciel, Rosane 

Rodrigues da Costa Pereira e João Carlos Medeiros. Em pauta: 1) Informes 2) 

Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso; 3) Regulamento de Estágio 

Curricular Obrigatório e Não Obrigatório do Curso de Engenharia Agrícola e 

Ambiental; 4) O que ocorrer. 1) O Coordenador do NDE explicou o motivo da 

convocação da reunião do NDE justificado pela elaboração e aprovação de uma minuta 

dos regulamentos a fim de complementar as resoluções existentes a Legislação Federal e 

da UFSB. 2) O Coordenador do NDE compartilhou previamente via GoogleDocs, um 

documento para a construção do Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso, na 

qual todos os membros do NDE puderam editar e inserir as sugestões e/ou dúvidas para 

a melhoria e adequação da minuta. Após edições, inserção de sugestões e ampla 

discussão, ocorreu a conclusão da minuta. Os membros do NDE deliberaram pela 

aprovação da minuta para apreciação do Colegiado de Curso, assim como o envio da 

proposta para que o Componente Curricular TCC II seja uma componente curricular de 

15h (carga horária de atividade de ensino) para cada docente orientador cadastrada no 

SIGAA, com um único aluno por turma (carga horária de orientação individual) buscando 

uma maior dedicação do docente orientador para que o aluno possa entregar um trabalho 

de melhor qualidade. 3) Do mesmo modo, o Coordenador do NDE compartilhou 

previamente via GoogleDocs, um documento para a construção do Regulamento de 

Estágio Curricular Obrigatório e Não Obrigatório do Curso de Engenharia Agrícola e 

Ambiental, na qual todos os membros do NDE puderam editar e inserir as sugestões para 

a melhoria e adequação da minuta. Após edições, inserção de sugestões e discussões, 

ocorreu a conclusão da minuta. Todos os membros presentes do NDE deliberaram pela 

aprovação e envio para apreciação do Colegiado de Curso. 4) Como encaminhamento 

para a atualização do PPC do Curso, os membros presentes entenderam que é oportuna a 

revisão e adequação das ementas do PPC do Curso, diante da iminência da publicação 

das resoluções da FG e Creditação de Extensão pela UFSB, assim como a revisão da 

bibliografia realizada em maio e junho de 2020 para a aquisição de novos livros pela 



Biblioteca da UFSB. Ainda, nas próximas reuniões do NDE será iniciada discussão e a 

implantação de pré-requisitos para a matrícula em Componentes Curriculares. Sem mais 

nenhum assunto a ser tratado, às dez horas e vinte e dois minutos encerrou-se a reunião e 

eu, Rafael Henrique de Freitas Noronha, SIAPE 3026285, lavrei a presente ata que, depois 

de lida e estando em conformidade, deverá ser aprovada e por todos assinada.  Itabuna, 

11 de dezembro de 2020. 
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