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Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte um, com início às catorze horas,
realizou-se a sétima reunião ordinária de 2021 do Núcleo Docente Estruturante 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 pela Coordenadora do Curso, Professora Khétrin Silva Maciel, e estiveram
presentes, remotamente, os professores Leila Oliveira Santos, Jaqueline Dalla Rosa,
João Carlos Medeiros e Rafael Henrique de Freitas Noronha. A pauta foi compartilhada
previamente por mensagem eletrônica, sendo constituída pelos seguintes pontos: 1)
Informes; 2) Aprovação de Atas de Reuniões Anteriores: Reunião Ordinária
Agosto/2021; 3) Vaga concurso; 4) Reformulação PPC; 5) O que houver. A reunião
iniciou com os 1) informes: A coordenadora iniciou informando que participou da
reunião da congregação e que foi solicitado pelo decano o planejamento para 2022 o
qual será organizado para ser entregue na data solicitada. Passando para o segundo
ponto: 2) aprovação de Atas de Reuniões Anteriores: Reunião Ordinária
Agosto/2021: a qual foi aprovada por unanimidade com uma abstenção da professora
Jaqueline, pois não fazia parte do NDE na época de tal reunião. Passando para o terceiro
ponto de pauta: 3) Vaga do concurso: A coordenadora iniciou a discussão informando
da necessidade de um docente para a área de construções rurais devido a professora
Silvia estar impossibilitada de ministrar esse CC e sugeriu de utilizarmos uma vaga do
concurso para a área de construções rurais. A Professora Leila informou que deveríamos
fazer uma consulta aos arquitetos e engenheiros civis da universidade que poderiam
assumir esse CC. Após ampla discussão, como encaminhamento decidiu-se solicitar aos
docentes da universidade que possam ministrar esse CC e no momento que surgirem os
códigos de vaga ampliar a discussão e decidir se é mesmo necessário destinar uma vaga
para essa área de atuação. Dando sequência na reunião, passou-se para o ponto 4)
Reformulação do PPC A professora Khétrin fez um breve histórico das deliberações
ocorridas até o momento no NDE, objetivando a atualização dos novos membros do
NDE, focando, principalmente, na reformulação do PPC. Foram discutidas várias
possibilidades de alteração do PPC, dentre elas, foi discutido a possibilidade de rever
algumas mudanças estruturais no PPC, como por exemplo, incluir componentes
curriculares de produção de cacau, de forma a atender uma demanda regional por
profissionais que atuem na cadeia produtiva de cacau. Após ampla discussão, decidiu-se
convocar todos os docentes do curso para uma reunião com o objetivo de apresentar a
proposta de reestruturação do PPC, marcada para o dia 06/12/2021 das 17:00 às
18:30hs. 5) O que houver: nada informado. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às
quinze horas e trinta minutos, encerrou-se a reunião e eu, Jaqueline Dalla Rosa, SIAPE
1126298, lavrei a presente ata que, depois de lida e estando em conformidade, deverá
ser aprovada e por todos assinada.



 Itabuna-BA, 10 de novembro de 2021.
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