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ATA DA 3º REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO 

DE ENGENHARIA FLORESTAL, REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2021. 

 

Aos dezenoves dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, com início às nove horas, 

realizou-se a terceira 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. Relatório de metodologia ativa. 2. Avaliação do MEC. 3. Novos CC’s 

da FG. 4. Minuta de creditação de extensão.1. Relatório de metodologias ativas – foi 

realizado o relatório para o NDE ler e a relatora solicitou que no próximo tutorial de 

preenchimento dos PEAs colocar exemplos de como expor essas metodologias no PEA, 

uma vez que a mesma observou que muitos docentes utilizam das metodologias ativas 

em suas aulas, porém não menciona isso no tópico de metodologia do PEA.  2. 

Avaliação do MEC – o reconhecimento do curso poderá ser remoto. O MEC está 

redigindo uma portaria para a avaliação in loco dos cursos de forma remota e os 

avaliadores serão treinados para essas avaliações. 3. Novos componentes curriculares da 

formação geral – foi realizada uma reunião com a câmara de graduação e novas 

modificações serão realizadas para depois publicar as ementas. Com isso inviabiliza a 

mudança no PPC até serem publicados os novos componentes curriculares. 4. Minuta de 

creditação de extensão – Segundo a minuta de creditação, será destinado 10% da carga 

horária total do curso à extensão, sendo que, desses, 50% pode ser utilizada como 

componente de extensão, que deverão ser componentes curriculares optativos ou livres. 

Os outros 50% devem ser atividades de extensão com a comunidade externa. Dessa 

forma o NDE reforça que se devem incentivar os estudantes a participarem de forma 

ativa nos projetos de extensão. Caso o estudante participe como ouvinte de alguma 

atividade de extensão, essa será utilizada como atividades complementares. Nada mais a 

tratar, eu Mara Lúcia Agostini Valle, coordenadora do Núcleo Docente Estruturante, 
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encerrei a reunião às onze horas e trinta minutos, e elaborei a presente ata que após lida 

e aprovada será assinada pelos presentes na reunião.  

 

 Itabuna, 19 de abril de 2021. 
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