
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AGROFLORESTAIS

CAMPUS UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO
ORDINÁRIA DE 2022 DO NÚCLEO
DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)
DO CURSO DE ENGENHARIA
AGRÍCOLA E AMBIENTAL,
REALIZADA EM 21/01/2022. 

Aos vinte um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte dois, com início às quinze horas
e sete minutos realizou-se a primeira reunião ordinária de 2022 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 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 de dezembro; 3) Calendário de
reuniões para 2022; 4) Reformulação do PPC; 5) O que houver. A reunião teve início
com o ponto de pauta 1) informes: O professor João informou que recebeu o
planejamento do CFCTi e encaminhou para congregação. A Professora Khétrin
informou que em dezembro de 2021 foi comunicada que o pedido de aprovação do
curso no CREA foi deferido. Passando para o ponto 2) Aprovação da ata de
dezembro: aprovado por todos com abstenção da professora Leila pois não se
encontrava presente na referida reunião. Ponto de pauta 3) Calendário de reuniões de
2022: A professora Khétrin informou a necessidade de estabelecer um calendário de
reuniões do NDE e sugeriu não estabelecer um calendário fixo, em função da
dificuldade de encaixar os horários adequados para todos os membros. Sua proposta foi
decidir a cada reunião a data da próxima reunião de forma que o agendamento fosse
adequado para todos. Foi colocado em votação e aprovado por todos. Ponto
4) Reformulação do PPC: Iniciou-se a discussão a partir da grade curricular do curso,
a fim de observar quais modificações poderiam ser realizadas. A parte do curso
referente os CC’s da formação geral, por enquanto não será alterada, pois é necessário
aguardar a divulgação da reformulação realizada no ano de 2021, para então
adequarmos ao PPC de Engenharia Agrícola e Ambiental. Quanto aos CCs básicos
ofertados pelo BIC será aguardado também, pois o NDE do BIC também está
trabalhando na reformulação do PPC do curso. Ainda sobre os CCs básicos, foi sugerido
pelo professor João que se faça uma consulta com os docentes responsáveis pela área
das exatas, para verificar sugestões de melhoria e/ou alteração dos CCs. Iniciamos um
estudo sobre os CCs específicos do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental
verificando a possibilidade de eliminação e/ou alterações. Alguns CCs foram
destacados para verificar mais adiante a possibilidade de eliminação da matriz do curso,
como por exemplo, o CC Serviços Ecossistêmicos. O CC Topografia Planimétrica e
Topografia Altimétrica, foi sugerida a consulta ao docente responsável para verificar a
possibilidade de junção desses dois CCs para oferta de somente um CC de topografia e
criação de um CC de VANTs ofertado como optativa. Foi discutido a modificação do
nome do curso, de ‘Engenharia Agrícola e Ambiental’ para ‘Engenharia Agrícola’. A



professora Leila mencionou que manter a parte ambiental no curso pode ser um atrativo
para os estudantes. O professor João enfatizou que existem outros cursos na UFSB para
os estudantes que tem interesse em seguir na área ambiental, e que em função das
mudanças que se deseja realizar na reformulação do PPC com destaque para a parte de
produção de cacau, para atender a demanda regional, a sugestão seria substituir alguns
CCs da área ambiental para outros da área de tecnologias de produção, com ênfase em
cacau. Em votação, todos aprovaram a mudança do nome do curso que ficou
Engenharia Agrícola. Em função do horário pré-estabelecido para a reunião a mesma foi
encerrada e as discussões de reformulação continuarão na próxima reunião em
07/02/2022. 5) O que houver, nada informado. Sem mais nenhum assunto a ser tratado,
às dezessete horas e treze 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, 21 de janeiro de 2022.
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