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ATA DA 1º REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 

ENGENHARIA FLORESTAL, REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 

Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, com início às 14 horas e vinte 

minutos, realizou-se a primeira reunião do ano do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

do Curso de Engenharia Florestal, no Centro de Formação em Ciências Agroflorestais – 

CFCAf na Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC. A reunião 

foi dirigida pela Coordenadora do NDE, a docente Mara Lúcia Agostini Valle, e 

estiveram presentes os professores Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita, Andrei 

Caíque Pires Nunes, Ândrea Carla Dalmolin e Alexandre Arnhold. Os pontos de pauta 

foram enviados previamente: 1. Preparação do vídeo do curso; 2. Normas para 

preparação de TCC; 3. Relatório de adequação de bibliografia; 4. Atualização dos 

volumes disponíveis no Pergamum; 5. Reforçar a inclusão do componente Perícia 

Ambiental como optativo. 

Foi solicitado a inversão do ponto de pauta, o ponto 5 se tornou o primeiro ponto de 

pauta, ficando da seguinte forma: 1. Reforçar a inclusão do componente Perícia 

Ambiental como optativo; 2. Preparação do vídeo do curso; 3. Normas para preparação 

de TCC;4. Relatório de adequação de bibliografia; 5. Atualização dos volumes 

disponíveis no Pergamum. O professor Ricardo, coordenador do curso de Engenharia 

Florestal solicitou um posicionamento do NDE a respeito do pedido do CC Perícia 

Ambiental como optativa. Este CC foi incluído no PPC atual e aprovado pelo 

CONSUNI e o CC por ser optativo não muda a grade do curso e nem a carga horária, o 

que não acarreta em prejuízos acadêmicos para os discentes. Além disso, os estudantes 

estão cursando o CC no presente quadrimestre por interesse dos mesmos, sendo assim o 

NDE ratifica a necessidade de inclusão do CC como optativa para os estudantes 

ingressantes de 2018.2. 2. A assessoria de comunicação (ACS) enviou um formulário 

para preenchimento para que eles elaborassem o vídeo de divulgação do curso. Sendo 

assim, o texto foi lido e avaliado pelo NDE, aprovando o mesmo para envio à ACS. 3. 

A professora Mara se responsabilizou em fazer as normas para o TCC e compartilhar o 

texto no prazo de 15 dias com os outros membros do NDE para análise e posterior 

aprovação. 4. O coordenador do curso da Engenharia Florestal, Prof. Ricardo, em 
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conversa com a bibliotecária da UFSB, à respeito da solicitação de compra de livros 

enviada no ano de 2019, foi informado que não há previsão de compra de livros. Com a 

vinda do MEC antes do prazo de compra, o NDE terá que fazer uma adequação da 

bibliografia. Sendo assim, foi sugerido a avaliação dos livros que estão no sistema da 

biblioteca a fim de verificar quais estão disponíveis para os CCs do curso. Foi sugerido 

que se enviasse uma solicitação aos professores do curso, para que os mesmos procurem 

na biblioteca da CEPLAC e façam uma lista com os livros que podem ser utilizados em 

seus componentes curriculares. 5. Da mesma forma será realizada a atualização dos 

volumes disponíveis no Pergamum. Em posse do relatório de verificação supracitados 

no item 4 e 5, o NDE se reunirá novamente para fazer o relatório final de adequação da 

bibliografia do curso de Engenharia Florestal. 

Nada mais a tratar, eu Mara Lúcia Agostini Valle, coordenadora do Núcleo Docente 

Estruturante, encerrei a reunião às dezesseis horas e trinta e cinco minutos, e elaborei a 

presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes na reunião.  

 

 Itabuna, 13 de fevereiro de 2020. 
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