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Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte, com início às oito horas e dez 

minutos, realizou-se a segunda reunião ordinária de 2021 do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental realizada em caráter 

excepcional de forma remota, e não presencial, atendendo a portaria nº163/2020 da 

UFSB. A reunião foi presidida pelo Coordenador do NDE Professor Rafael Henrique de 

Freitas Noronha, e estiveram presentes, remotamente, os professores Khétrin Silva 

Maciel, João Carlos Medeiros, Leila Oliveira Santos e Narcísio Cabral de Araújo. Em 

pauta: 1) Informes; 2) Aprovação da Ata reunião anterior; 3) Atualização 

Planejamento Anual Acadêmico do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental; 4) 

Carta ao Decanato CFCAf: Pré-requisito para matrícula de Componentes 

Curriculares do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental; 5) Apresentação das 

Novas DCNs do Curso de Engenharia Agrícola; 6) Planejamento Reformulação 

PPC Curso Engenharia Agrícola e Ambiental. 1.1) O Coordenador do NDE 

informou que no dia 25 de março de 2021 participou de uma Reunião da Associação 

Brasileira de Engenharia Agrícola (ABEAG), organizada pelo seu presidente e vice-

presidente, respectivamente Valmor Pietsch e Gizele Gadotti, com a pauta: “Novas 

DCNs e atribuições do Engenheiro Agrícola”. Nesta oportunidade, o material foi 

disponibilizado pela ABEAG para os participantes e, diante da iminência de 

reformulação do PPC do Curso, todos os membros concordaram em inserir como um 

ponto de pauta a apresentação desse material disponibilizado. 1.2) O Coordenador do 

NDE informou que recebeu as sugestões dos Regulamentos de TCC e Estágio, 

respectivamente, para a Coordenação de Graduação e do Setor de Práticas Educativas, 

ambos da PROGEAC/UFSB e disponibilizará o material para que seja incluído no PPC 

do Curso. 1.3) O Coordenador do NDE informou que recebeu do Decanato do CFCAf 

as ementas da Nova Formação Geral que se encontra na Câmara de Graduação da 

UFSB. Dessa forma, o NDE aguarda apenas a minuta da Resolução da Creditação de 

Extensão para a reformulação do PPC do Curso. 2) Após envio e apreciação da ata de 

reunião ordinária do NDE realizada em Março de 2021, os presentes membros do NDE 

deliberaram pela sua aprovação. 3) Os membros do NDE do Curso discutiram sobre a 

Atualização de Ofertas de Componentes Curriculares Optativos para o ano acadêmico 

de 2021. Dessa forma, deliberaram e aprovaram a atualização da oferta de Componentes 

Curriculares durante o ano em curso, reforçando a importância do compartilhamento 

simultâneo dos Componentes Curriculares Bioclimatologia pelos professores Matheus 

 



Ramalho/Ândrea Dalmolin e Sistema Solo-Água-Planta pelos professores João Carlos 

Medeiros/Khétrin Maciel. 4) Os membros do NDE iniciaram a discussão sobre o 

assunto em pauta, após dificuldades relatadas por vários docentes e discentes quanto ao 

acompanhamento durante alguns Componentes Curriculares do Curso de Engenharia 

Agrícola e Ambiental, pelo fato de alguns discentes não terem cursado Componentes 

Curriculares sugeridas no PPC do Curso. Porém, os membros do NDE têm o 

conhecimento quanto aos critérios da estrutura curricular presente no Plano Orientador 

da UFSB, assim como a Resolução n°18/2018 que regulamenta a matrícula e a inscrição 

em Componentes Curriculares. Foi realizada a construção do texto que será enviado ao 

Colegiado de Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, no qual foi intitulado  como 

“Pré-Requisito de Componentes Curriculares para efetuar Matrícula no SIGAA para o 

Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental - CFCAf/UFSB” com o seguinte conteúdo: 

“Prezado Prof. Daniel Piotto, decano do CFCAf, em Reunião Ordinária de Março do 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA 

E AMBIENTAL, realizada em 13/04/2021, foi discutido e aprovado em Reunião 

Ordinária de Março no dia 14/04/2021 do COLEGIADO DE CURSO DE 

ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL a necessidade de ativação no SIGAA, dos 

pré-requisitos para cursar os componentes curriculares (CCs) deste Curso. Esta 

demanda, se justifica pela notória dificuldade, encontrada pelos discentes, em atingir o 

aproveitamento necessário nos CCs que necessitam de conhecimento prévio para o 

entendimento dos conceitos ministrados. Este fato, é motivo de grande preocupação dos 

docentes do Curso, principalmente, pelo baixo rendimento alcançado pelos estudantes 

nestes CCs. Além disso, esta baixa qualidade no processo ensino-aprendizagem, 

culminará no baixo desempenho na prova do ENADE e uma dificuldade de atuação no 

mercado de trabalho desses futuros profissionais. Portanto, vimos por meio deste, 

solicitar que seja encaminhado à PROGEAC o pedido de implementação dos Pré-

Requisitos de CCs para os discentes efetuarem as matrículas no SIGAA. Certo de sua 

compreensão e ajuda, agradecemos. Estamos à disposição para possíveis 

esclarecimentos.” Após ampla discussão, os membros do NDE deliberaram pela 

realização de uma consulta inicial ao Colegiado de Curso para a construção de uma 

carta que será enviada ao Decanato do CFCAf para verificar a possibilidade de 

discussão junto a PROGEAC sobre implantação de pré-requisitos via SIGAA, no 

momento da realização da matrícula em Componentes Curriculares pelos discentes do 

Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. 5) O Coordenador do Curso realizou a 

apresentação do material sobre as Novas DCNs do Curso de Engenharia Agrícola. Os 

membros discutiram amplamente e deliberaram pela inclusão no documento intitulado 

“Planejamento Reformulação de PPC Engenharia Agrícola e Ambiental” compartilhado 

aos membros do NDE para definir estratégias e ações futuras para melhorias do Curso. 

6) Após ampla discussão, os membros do NDE entendem que o Processo de 

Reformulação do PPC do Curso exige um Planejamento, e deliberaram por uma 

execução em etapas sequenciais, a partir da: - Criação de critérios por meio da DCN; - 

Direcionamento do Curso para atender as demandas nacionais, focadas na região Sul 

baiana; - Carga horária do Curso: Nova Formação Geral e Creditação de Extensão; - 

Revisão dos Componentes Curriculares Obrigatórios e Optativos do Curso. Sem mais 

nenhum assunto a ser tratado, às doze horas e cinco minutos encerrou-se a reunião e eu, 

Rafael Henrique de Freitas Noronha, SIAPE 3026285, lavrei a presente ata que, depois 

de lida e estando em conformidade, deverá ser aprovada e por todos assinada.   

Itabuna, 13 de abril de 2021. 
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