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Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte, com início às quatorze horas, realizouse a segunda Reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Engenharia
Agrícola e Ambiental de 2020 em caráter excepcional de forma remota, e não presencial,
atendendo a portaria 163/2020 da UFSB. A reunião foi presidida pelo Coordenador do
Colegiado Professor Rafael Henrique de Freitas Noronha, em razão da ausência do
coordenador e vice do NDE, que solicitaram saída. Estavam também presentes
virtualmente os seguintes docentes: João Carlos Medeiros, Leila Oliveira Santos, Khetrin
Silva Maciel e Rosane Rodrigues da Costa Pereira. Em pauta: 1. Aprovação da ata da
reunião anterior; 2. Eleição para coordenador; 3) Adequação dos livros do curso
para a biblioteca; 4. O que houver. O professor Rafael iniciou a reunião agradecendo a
presença de todos. 1. Aprovação da ata da reunião anterior. A ata foi apreciada e
aprovada por todos os membros do NDE. 2. Eleição para coordenador. O professor
Rafael e a professora Khétrin colocaram seus nomes a disposição para Coordenador e
vice-coordenador respectivamente. Desta forma, foi realizado a votação e foram eleitos
por unanimidade. 3) Aprovação do Relatório de Adequação Bibliográfica do Curso.
O professor Rafael apresentou a minuta do relatório de adequação da Bibliografia do
curso de Engenharia Agrícola e Ambiental confeccionada por ele e pela professora
Khétrin. O documento foi discutido e após realização de pequenas modificações foi
aprovado por todos os membros e segue em anexo a essa ata. 4. O que houver. Sem
assunto. Às 15h57min o professor Rafael Noronha encerrou a reunião agradecendo a
participação de todos, e eu, Rosane Rodrigues da Costa Pereira, lavrei a presente ata que,
depois de lida e estando em conformidade, deverá ser aprovada e por todos assinada.
Itabuna, 06 de maio de 2020.
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