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Aos doze dias do mês de março de dois mil e vinte e um, com início às nove horas e dez 

minutos, realizou-se a primeira reunião ordinária de 2021 do Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental 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 e João Carlos 

Medeiros. Em pauta: 1) Informes 2) Aprovação da Ata Reuniões Anteriores; 3) 

Eleição do membro do NDE; 4) Calendário de Reunião Ordinária do NDE para 

2021; 5) Ofertas de Componentes Currilares Optativos 2021; 6) Planejamento Anual 

do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental 2021; 7) Pré-requisito para matrícula 

de Componentes Curriculares do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. 1.1) 

O Coordenador do NDE explicou o motivo da convocação da reunião do NDE justificado 

pelo prazo de entrega do Planejamento Anual do Curso de Engenharia Agrícola e 

Ambiental para o Decanato do CFCAf. 1.2) O Coordenador do NDE informou que foi 

realizado um novo envio dos Regulamentos de TCC e Estágio, respectivamente, para a 

Coordenação de Graduação e para o Setor de Práticas Educativas, ambos da 

PROGEAC/UFSB. 2) Após envio e apreciação da Ata de reunião ordinária do NDE 

realizada em dezembro de 2020. Os presentes membros do NDE deliberaram pela 

aprovação desta ata. 3) O Colegiado de Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental 

indicou o professor Narcísio Cabral de Araújo como candidato para a recomposição do 

NDE do Curso. Sendo assim, foi realizada uma eleição por meio da votação dos membros 

presentes, com a aprovação unânime para a recomposição dos membros do NDE do 

Curso. 4) Os membros do NDE entenderam que será necessário a construção de um 

Calendário de Reuniões Ordinárias do NDE do Curso, tendo em vista que o ano de 2021 

haverá a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agrícola e 

Ambiental, justificada pela iminência da Publicação das Resoluções da Formação Geral 

e Creditação de Extensão da UFSB. Os membros deliberaram pela aprovação do 

Calendário de Reuniões Ordinárias do NDE para 2021, nas datas: 13/04, 18/05, 16/06, 

15/07, 13/08, 13/09, 19/10, 17/11 e 09/12/2021. 5) Os membros do NDE do Curso 

iniciaram a discussão sobre oferta de Componente Curriculares Optativos para o ano 

acadêmico de 2021. Após ampla discussão, será realizada uma regularidade de ofertas 

quadrimestrais de até 2 Componentes Curriculares Optativos por quadrimestre para 

atender aos discentes do Curso. Dessa forma, os membros do NDE deliberaram e 



aprovaram a oferta de até 6 Componentes Curriculares Optativos durante o Ano 

Acadêmico de 2021. 6) Diante a Portaria 03/2021 do Centro de Formação em Ciências 

Agroflorestais que fixa o prazo até 31 de março de 2021 para entrega do Planejamento 

Anual para ofertas dos Componentes Curriculares durante o ano acadêmicos de 2021 

pelos Colegiados de Curso do CFCAf para que seja possível a consolidação dos mesmos 

pelo Decanato. O planejamento foi amplamente discutido para cada Componente 

Curricular para que seja realizada a escolha dos docentes, assim como o quadrimestre de 

oferta para o ano acadêmico de 2021. Após elaboração do Planejamento Anual de 2021, 

os membros do NDE deliberaram pela aprovação, além do envio para apreciação do 

Colegiado de Curso. 7) Os membros do NDE do Curso iniciaram a discussão sobre o 

assunto em pauta, após dificuldades relatadas por vários docentes e discentes do Curso 

quanto ao acompanhamento durante alguns Componentes Curriculares do Curso de 

Engenharia Agrícola e Ambiental, pelo fato de alguns discentes não terem cursado 

Componentes Curriculares sugeridas no PPC do Curso. Porém, os membros do NDE do 

Curso têm o conhecimento quanto aos critérios da estrutura curricular presente no Plano 

Orientador da UFSB, assim como a Resolução n°18/2018 que regulamenta a matrícula e 

a inscrição em Componentes Curriculares. Após ampla discussão, os membros do NDE 

deliberaram pela realização de uma consulta inicial ao Colegiado de Curso para a 

construção de uma carta que será enviada ao Decanato do CFCAf para verificar a 

possibilidade de discussão junto a PROGEAC sobre implantação de pré-requisitos via 

SIGAA, no momento da realização da matrícula em Componentes Curriculares pelos 

discentes do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. Sem mais nenhum assunto a ser 

tratado, às doze horas e cinco 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, 12 de março de 2021. 
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