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Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, com início às oito horas e dez
minutos, realizou-se a quarta 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 nº 163/2020 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 e João Carlos
Medeiros. Em pauta: 1) Informes; 2) Aprovação da Ata reunião anterior; 3) Construção
Planejamento Reformulação PPC Curso Engenharia Agrícola e Ambiental: Grandes
áreas; Carga horária do Curso: Nova Formação Geral e Creditação de Extensão;
Revisão dos Componentes Curriculares Obrigatórios e Optativos do Curso; 4)
Sugestões maior Flexibilização e Ampliação das ofertas de componentes curriculares no
Eixo Artes e Humanidades na Formação Cidadã e no Eixo Ciências na Formação
Cidadã. 1) Professor Rafael mencionou como coordenador de estágio que os alunos já estão
saindo para estágio obrigatório e não obrigatório e a empresa Tecnoparts está com vagas
abertas para estágio e estabeleceu convênio com a UFSB. A Professora Khétrin pediu para os
docentes poderem assinar as atas que se encontram no SIPAC. 2) Todos aprovaram a ata da
reunião do NDE de maio de 2021. 3) O Coordenador explanou sobre a necessidade de
reformulação do PPC do curso para atender a nova formação geral e a creditação de extensão.
O prof. João Medeiros pediu a palavra e manifestou-se a respeito do tema mencionando que o
curso de Engenharia Agrícola e Ambiental tem apresentado baixa procura por estudantes,
haja visto os baixos quantitativos de ingresso, e que a maioria daqueles que entram no Curso
são da região sul e extremo Sul da Bahia. Ele sugeriu que nesta reformulação do PPC, há
necessidade de focar em um Curso direcionado a produção e tecnologias de sistemas
agroflorestais, com foco nos sistemas de produção de cacau. Além disso, ele coloca que os
profissionais formados no curso, tenham um perfil capaz de atuar com mais propriedade
nestes sistemas de produção agrícola, que estão de certa forma, descobertos na região de
abrangência da UFSB. Ele afirma também que a base de Engenharia Agrícola e Ambiental, já
contida no PPC deve ser mantida. A justificativa para a sua sugestão é que já possuímos,
estrutura física e corpo docente qualificado no CFCAf, capaz de se ajustar a esta modalidade
de oferta de curso. O NDE entendeu que desta forma, possivelmente, teríamos maior número
de ingresso no Curso, melhor aproveitamento da estrutura física e dos recursos humanos que
dispomos. Na sequência, o NDE decidiu por criar um grupo de trabalho (GT), para construir
uma proposta de reformulação, atendendo aos argumentos do Prof. João Medeiros, contendo
os seguintes professores: João Carlos Medeiros, Carlos Eduardo Pereira, Jannaína Velasques
da Costa Pinto, Jaqueline Dalla Rosa, Rosane Rodrigues da Costa Pereira. 4) Sugestão dos
seguintes componentes curriculares para o Eixo Artes e Humanidades na Formação
Cidadã: Cérebro, Emoção e Comportamento; Filosofia e Ética e Eixo Ciências na
Formação Cidadã: Inteligência Emocional. Todos aprovaram os CCs. As sugestões das



ementas CCs para maior Flexibilização e Ampliação das ofertas serão compartilhadas com o
representante do CFCAf na Câmara de Graduação e com os outros cursos de Engenharia no
GT Matemática e Computação. Ainda, o Colegiado reconhece a importância e conta com a
participação de docentes dos Cursos que estão presentes nos Eixos Artes e Humanidades e
Eixo Ciências na Formação Cidadã com possíveis adequações no título/ementas/referências
bibliográficas de acordo com os docentes disponíveis na universidade. 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, 16 de junho de 2021.
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