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ATA DA 14º REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 

ENGENHARIA FLORESTAL, REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2020. 

 

Ao vigésimo sexto dia do mês de novembro de dois mil e vinte, com início às oito horas, realizou-se a 

décima quarta reunião do ano do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia Florestal, 

realizada por videoconferência, respeitando as condições de distanciamento social impostas 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 Alexandre Arnhold, Ândrea Carla Dalmolin, Andrei 

Caíque Pires Nunes e Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita. O ponto de pauta foi enviado previamente: 

1. Relatórios a serem realizados pelos membros do NDE; 2. Laboratórios do curso; 3. Avaliação do NDE 

2019; 4. Formulário de avaliação do NDE, colegiado de curso, laboratórios, aulas práticas e coordenação 

de curso. 1. A professora Mara passou a palavra para o Prof. Ricardo que explanou a respeito dos 

relatórios que deveriam ser realizados pelos membros do NDE, seguindo o instrumento do INEP e 

visando conceito 5 para o curso, para auxílio na preparação da documentação. Além disso, esses 

relatórios dão um panorama completo da situação do curso, permitindo identificar falhas e ou problemas, 

bem como sugestões para aprimoramento e inovação, sendo portanto um importante instrumento de 

diagnóstico. O encaminhamento foi que cada membro realizaria um relatório até o dia 9 de dezembro e 

colocaria os mesmos na pasta para que até o dia 16 de dezembro todos pudessem ler e dar suas 

contribuições, ficando marcada uma nova reunião para o dia 17 de dezembro de 2020, às oito horas da 

manhã. Relatórios: 1. Alexandre - Relatório relacionando o PDI com o PCC. 2. Andrei - Relatório de 

convênio de estágios  3. Andrei e Ândrea - Relatório de convênios extratos de pesquisa extensão e outros. 

4. Mara - Relatório Relação entre perfil do egresso e necessidades locais/regionais e novas demandas do 

mercado de trabalho e está de acordo com as DCN do curso. E que objetivos do curso atendem ao perfil 

egresso e a estrutura curricular e questões locais. 5. Ricardo - Relatório de ofertas de vagas.. 6.  Ândrea - 

Relatório de periódicos, jornais e acervo da biblioteca da CEPLAC e UFSB.  7. Ricardo - Situação 

discentes (Ingressantes, matriculados, evasão, em TCC, estágio, monitoria, iniciação científica, projetos 

de pesquisa e extensão). Reprovações e desempenho acadêmico até o momento. 8. Ricardo - Relatório de 

cumprimento de diretrizes curriculares e Enade 9. Ricardo - Situação dos docentes, distribuição de CH e 

ministração de CCs no curso. 10. Ricardo - Situação da extensão no curso. 11. Ricardo - Situação da 

pesquisa no curso. 2. Foi discutido a divisão dos laboratórios básicos e específicos do curso, sendo 

separados da seguinte forma: básico – Laboratório morfofuncional (sede), Laboratório multiuso (sede), 

Laboratório de Informática e Específicos – Laboratório Central de Biodiversidade (CFCAf), Laboratório 

de Biodiversidade Aquática (CFCAf). 3. Foi apresentada a avaliação do NDE do ano de 2019, 

considerada satisfatória, o mesmo relatório será comparado ao de 2020 para análise. O professor Ricardo 

informou que o relatório já foi apresentado ao colegiado e disponibilizado no site do curso para a 

comunidade acadêmica  4. Foi mostrado o formulário que será enviado aos técnicos que atuam no 

CFCAf, aos estudantes ativos no curso e aos docentes, para que os membros do NDE pudessem dar 

sugestões. Após discussão a respeito, o formulário foi aprovado e o encaminhamento foi de enviar o 
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formulário aos docentes que ministraram CCs em 2020/1, 2020/2 e que ministrarão CCs em 2020/3. 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.  

 

 Itabuna, 26 de novembro de 2020. 
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