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APRESENTAÇÃO

Este documento objetiva reportar as ações da coordenação do curso de segundo

ciclo de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Sul da Bahia no período de

dezembro de 2019 até dezembro de 2021. Este plano caracteriza-se como importante

ferramenta de gestão e poderá ser consultado pelo colegiado do curso, o qual auxiliará na

elaboração do mesmo. Portanto, este documento abrange tópicos norteadores de atividades

relacionadas ao curso, que objetivam levá-lo à excelência conceitual no MEC e satisfação

de docentes e discentes desta instituição.

OBJETIVOS
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� Trabalhar para o reconhecimento do curso pelo MEC;

Devido a pandemia o reconhecimento do curso ainda não foi feito, mas durante todo

o período o NDE juntamente com a coordenação tem atuado intensivamente em

resolver e atender todos os itens de avaliação do instrumento de avaliação dos

cursos de graduação.

� Buscar padrões elevados de qualidade do curso de Engenharia Florestal;

A coordenação, juntamente com NDE e Colegiado atuaram intensivamente

buscando parcerias, laboratórios, livros didáticos, equipamentos, vidrarias, material

de consumo, incentivo a abertura de empresa júnior e inovação.

� Fortalecer a identidade do curso;

A coordenação, juntamente com NDE e Colegiado atuaram para aproximar e

imergir o máximo possível os estudantes na área florestal, devido a pandemia boa

parte de estratégia precisou ser adaptada e foi focada em ações online,

principalmente de divulgação e incentivo a participação em eventos científicos,

técnicos e empresariais da área florestal.

� Promover a integração do tripé, ensino, pesquisa e extensão;

A Coordenação incentiva constantemente os discentes a participarem de projetos de

pesquisa e extensão e incentiva os docentes a inserem essas práticas em seus

componentes favorecendo a interação entre eles.

� Manter em constante revisão e aprimoramento o Projeto Pedagógico do Curso;

O projeto pedagógico do curso está passando por reformulação, inserção da

formação geral, creditação de extensão, revisão de ementas, atualização de

bibliografia. Revisão das atividades complementares. Esse processo tem sido

realizado com consulta a comunidade acadêmica (docentes/técnicos/discentes).
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� Incentivar o diálogo constante entre a coordenação e os discentes;

A coordenação mantém constante contato e diálogo com os representantes

discentes, e trabalha em estreita parceria com eles. Além disso, são realizadas

reuniões quadrimestrais com os estudantes, para informes, consultas, apresentações,

integração e retirada de dúvidas. Os discente atualmente possuem dois

representantes titulares no colegiado e dois suplentes.

� Fortalecer a relação coordenação, docentes e técnicos administrativos.

A coordenação tenta estreitar os laços entre as categorias, atuando de forma

respeitosa, transparente e democrática.

� Propor melhorias no curso com base nas avaliações

Foram implementadas as auto-avaliações de componentes curriculares, órgãos

colegiados tais como NDE e Colegiado do curso, avaliação da coordenação do

curso, aulas práticas e laboratórios. Os resultados são amplamente divulgados e

discutidos nos colegiados, sendo posteriormente divulgados nos site do curso. Os

resultados são usados para subsidiar ações para a melhoria continua do curso.

_________________________________________________________________________

AÇÕES

� Planejar e traçar estratégias para alcançar notas elevadas na avaliação do MEC;

Atuação conjunta e intensa com o NDE para cada item do instrumento de avaliação dos

curso de graduação.

� Pontuar os itens de avaliação do MEC e buscar sanar as lacunas existentes;
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Feito desde o início do mandato juntamente com o NDE e colegiado.

� Organizar eventos científicos, profissionais e culturais referentes à engenharia florestal:

semana acadêmica, dia do engenheiro florestal, minicursos, palestras e seminários;

Devido a pandemia que tomou quase totalidade do mandato, não foi possível a

realização de nenhum evento presencial. A coordenação atuou incentivando e apoiando

professores com a divulgação dos mesmos no site do curso e principalmente no

Instagram.

� Estimular a participação dos alunos na pesquisa através da iniciação científica, projetos

de extensão e monitorias;

Os editais são divulgados e os alunos são sempre incentivados a participarem.

� Fortalecer e implantar laboratórios específicos e multidisciplinares, para pesquisas e

aulas práticas;

O laboratório de produtos florestais encontra-se em processo de finalização. Também

foi conseguido notebooks para aulas práticas.

� Incentivar a criação e participação em empresas juniores e núcleos de estudo;

A coordenação incentivou a criação de uma empresa júnior que encontra-se em

processo de abertura.

� Reunir regularmente o colegiado do curso e o Núcleo Docente Estruturante (NDE);

Reuniões regulares durante todo o mandato com divulgação das atas no site do curso.

� Estabelecer parcerias com outras instituições através de acordos de cooperação, com

objetivo de formalizar as condições básicas para a realização de estágios. Estimular o

intercâmbio regional, nacional e internacional;

Novos acordos estão em processo de celebração.

� Acompanhar, incentivar e facilitar as ações desenvolvidas pelos docentes e técnicos;
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Disponibilização da estrutura e recursos disponíveis para atendimento das atividades.

� Apoiar as representações estudantis;

Incentivo aos discentes a participarem dos colegiados (de curso, congregação e

consuni)

� Atuar nas esferas superiores a coordenação;

� Comparecimento nas reuniões da congregação.

� Identificar e acompanhar os alunos em situação de vulnerabilidade social;

Acompanhamento feito

� Apoiar a capacitação dos docentes e técnicos.

Não houve solicitações no período

� Realizar avaliações periódicas do curso, componentes e colegiados.

Auto-avaliações realizadas e disponibilizadas à comunidade acadêmica

� Propor soluções às deficiências encontradas nas avaliações

Com base nas avaliações ações e estratégias foram implementadas para sanar ou

diminuir os problemas encontrados.

� Trabalhar e cobrar pela compra de mais livros específicos do curso, bem como a

inserção dos volumes no sistema online de pesquisa.

A preparação de uma lista com 100 livros foi elaborada pelo NDE e encontra-se

aguardando recursos financeiros para compras.

� Manter o site do curso atualizado e em constante aprimoramento

O site foi aperfeiçoado e as informações são disponibilizadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O plano de ação representa as diretrizes que guiarão nossa gestão. Sendo assim, nos
colocamos à disposição de todos os alunos, professores e técnicos envolvidos no curso para
aprimorar e contribuir com o trabalho, sempre buscando padrões de excelência.


