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ATA DA 2º REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO 

DE ENGENHARIA FLORESTAL, REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2020. 

 

Aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte, com início às oito horas e trinta 

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

Curso de Engenharia Florestal, realizada por videoconferência, respeitando as condições 

de distanciamento social imposta 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 Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita, Andrei Caíque Pires 

Nunes, Ândrea Carla Dalmolin e Alexandre Arnhold. A reunião tratou do ponto de 

pauta único, previamente enviada aos membros do NDE: Livros a serem comprados 

para o curso. Ao início da reunião, a coordenadora do NDE, professora Mara, passou a 

palavra ao coordenador do curso de Engenharia Florestal e membro do NDE professor 

Ricardo. O mesmo informou que recebeu do setor da biblioteca um edital de compras de 

livros, com direito a compra de cem títulos para o curso. Como encaminhamento das 

atividades para elaboração do relatório de adequação e indicação das referências a 

serem adquiridas, foi elaborada a lista de referências bibliográficas indicadas no PPC do 

curso. Foi realizada a divisão de CC entre os membros do NDE para que os mesmos 

verificassem no sistema da biblioteca a disponibilidade, ou não, dos títulos (físicos ou 

online) constantes no PPC para posterior indicação de compra de títulos ainda não 

disponíveis na biblioteca, posteriormente o trabalho de cada membro do NDE seria 

revisado por outro para conferência de erros. Os membros do NDE terão um prazo de 

sete dias para execução desta verificação e indicação de títulos a serem comprados. Uma 

nova reunião foi marcada para o dia nove de abril de dois mil e vinte, às quatorze horas, 

para verificação de quais bibliografias serão enviadas à biblioteca para compras.  

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

Estruturante, encerrei a reunião às doze horas, e elaborei a presente ata que após lida e 

aprovada será assinada pelos presentes na reunião.  
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