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Relatório de atividades desenvolvidas pelo NDE no ano 2022 

 

O núcleo docente estruturante da UFSB é regido pela Resolução 04/2018 

que “Dispõem sobre a criação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos cursos 

de 1º e 2º ciclos de Graduação da Universidade Federal do Sul da Bahia”.  

O atual NDE é composto por cinco docentes, conforme portaria 09/2018, 

a saber: 

• Mara Lúcia Agostini Valle – coordenadora do NDE 

• Andrei Caíque Pires Nunes – vice-coordenador do NDE 

• Alexandre Arnhold – membro 

• Ândrea Carla Dalmolin – membro 

• Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita – membro (Coordenador do Curso) 

 

No ano de 2022 foram realizadas sete reuniões ordinárias, nas quais foram 

discutidos e produzidos documentos importantes para o bom funcionamento e 

acompanhamento do curso de Engenharia Florestal, bem como para a visita do 

MEC para reconhecimento do curso, como: 

● Finalização do PPC (este ainda não foi encerrado pelo NDE por depender 

de documentos finais da PROGEAC que ainda não foram 

disponibilizados); 

● Formulários de avaliações e diagnóstico do NDE;  

● Os membros do NDE têm participado de reuniões com estudantes 

juntamente com a coordenação apresentando PPC, fluxos e instruções 

de matrícula;  

● Relatórios de controle/andamento/diagnóstico do curso; e 

● Relatórios para reconhecimento do curso junto a visita do MEC. 

 

Destaca-se que em novembro do corrente ano o curso passou pela visita do 

MEC para reconhecimento de curso, onde o NDE esteve presente. Salienta-se 

que o NDE obteve nota máxima na avaliação dos avaliadores do MEC, com nota 

cinco. O curso obteve conceito 4 na avaliação do MEC, onde grande parte dos 
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documentos gerados foram realizados por este NDE auxiliando o colegiado do 

curso.  

O NDE tem compromisso sempre em zelar pelo andamento do curso, 

propondo melhorias e atualizações sempre que necessário. 

 

 

                                                    

Mara Lúcia Agostini Valle 
Coordenadora do NDE 

 
 
 
 

Andrei Caíque Pires Nunes 
Vice-coordenador do NDE 

 
 
 

Itabuna, 14 de dezembro de 2022. 
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