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ATA DA 7º REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 

ENGENHARIA FLORESTAL, REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2020. 

 

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

realizou-se a sétima reunião do ano 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 Andrei Caíque Pires Nunes, Ândrea Carla Dalmolin, Alexandre Arnhold e 

Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita. O ponto de pauta foi enviado previamente: 1. 

Revisão dos livros de compra. A reunião foi iniciada e foi discutido sobre a lista devolvida 

do setor da biblioteca com os livros que tinham algum problema com a compra. Dos 100 

exemplares solicitados, apenas 10 exemplares tinham problema. Estes foram revistos pelo 

NDE e decidiu-se substituir alguns exemplares para compra e manter os outros para que o 

setor da biblioteca entrasse em contato com as editoras e realizassem o pedido. Os livros 

substituídos foram para compra foram: 

1. Adubação verde e plantas de cobertura no Brasil por Agricultura de precisão 

2. Apicultura: manejo e produtos por Extrativismo vegetal na Amazônia 

3. Semente: Ciência, Tecnologia e Produção por Patologia de Sementes Florestais 

4. Sistemática vegetal: um enfoque filogenético por Patologia de Estruturas 

Algumas alterações no número de exemplares (redução) foram feitas pela biblioteca por 

motivos de orçamento, espaço e pedido em outro curso. As alterações foram aceitas. Nada 

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

encerrei a reunião às dezessete horas e vinte e dois minutos, e elaborei a presente ata que 

após lida e aprovada será assinada pelos presentes na reunião.  
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 Itabuna, 03 de junho de 2020. 
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