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Aos catorze dias do mês de julho de dois mil e vinte dois, com início às catorze horas
realizou-se a reunião ordinária do mês de julho de 2022 do Núcleo Docente Estruturante
do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, realizada em caráter excepcional de
forma remota, e não presencial. A reunião foi presidida pela Professora Khétrin Silva
Maciel, e estiveram presentes, remotamente, os professores membros do NDE Jaqueline
Dalla Rosa, João Carlos Medeiros, Leila Oliveira Santos e Rafael Henrique de Freitas
Noronha. A pauta foi compartilhada previamente por mensagem eletrônica, sendo
constituída pelos seguintes pontos: 1) Informes; 2) Aprovação da ata da reunião de
maio; 3) Reformulação do PPC; 4) O que houver. A reunião teve início com os
informes: a professora Khétrin informou que foi aprovado na reunião da congregação
realizada em 12/07/2022, que a vaga remanescente da redistribuição do professor
Matheus Ramalho de Lima foi destinada para o curso de Engenharia Florestal. Ponto 2)
Aprovação da ata da reunião de maio de 2022; foi aberto para discussão, colocado em
votação e aprovado por unanimidade.3) Reformulação do PPC: a professora Khétrin
informou que até o momento não houve uma definição sobre a mudança de regime
letivo. Que na última reunião do CONSUNI, ocorrida nessa semana, o assunto não foi
pautado e que possivelmente somente no próximo mês. Relembrou também a reunião
realizada no início de junho com os docentes da área básica das Engenharias (física,
matemática e química), que propuseram um fluxograma que atende todos os cursos de
Engenharia da UFSB, já no regime de semestralidade, o qual poderá ser utilizado pelos
cursos de Engenharia no momento da reformulação. A professora Khétrin solicitou que
o NDE se manifeste se deseja dar continuidade na reformulação no regime
quadrimestral ou se deseja aguardar a definição sobre a mudança de regime, para então
continuar os trabalhos. O professor João Carlos Medeiros informou que deveríamos
aguardar um posicionamento da PROGEAC, para evitar duas reformulações em
sequência. A professora Leila corroborou com a ideia do professor João. O Professor
Rafael informou que de sua parte, independe, se necessário reformular o modelo
quadrimestral nesse momento para depois fazer no semestral. O professor João
relembrou que este NDE juntamente com outros NDE’s das Engenharias e do BIC,
enviaram um e-mail em 23/05/2022 para a PROGEAC, solicitando resposta sobre a
mudança de regime, a qual aguardávamos para dar sequência na reformulação do PPC,
mas até o momento não houve resposta. Após ampla discussão, ficou acordado entre
todos os membros do NDE, pelo agendamento de uma reunião presencial com o



Pró-reitor de graduação, juntamente com outros coordenadores dos cursos de
Engenharia, a fim de buscar uma resposta definitiva sobre a mudança de regime letivo,
para que de fato seja possível a continuidade dos trabalhos de reformulação. 4) O que
houver; nada informado. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às quinze horas,
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, 14 de  julho de 2022.
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