GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AGROFLORESTAIS
ATA DA 12º REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE
ENGENHARIA FLORESTAL, REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2020.

Ao décimo oitavo dia do mês de setembro de dois mil e vinte, com início às quatorze horas, realizou-se a
décima segunda reunião do ano do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia
Florestal, realizada por videoconferência, respeitando as condições de distanciamento social impostas
para o combate ao COVID-19. A reunião foi dirigida pela Coordenadora do NDE, a docente Mara Lúcia
Agostini Valle, e estiveram presentes os professores Alexandre Arnhold, Ândrea Carla Dalmolin, e
Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita. O professor Andrei Caíque Pires Nunes se encontra de férias
justificando sua ausência. O ponto de pauta foi enviado previamente: 1. Sugestão para ementa dos
componentes curriculares (CCs) de matemática e computação da formação geral (FG). 2. Convalidação
de componentes curriculares. 1. A professora Mara iniciou a reunião dando ciência que estava no grupo
de trabalho (GT) de matemática e computação para elaboração das ementas de CCs desse eixo para a FG
e que durante reunião o coordenador do GT sugeriu que se fizesse uma reunião com o NDE para levar
sugestões de ementas. Após discussão o NDE sugeriu que os CCs abordassem temas como análise e
interpretação de gráficos, planilhas, tabulação de dados, transformação e medidas de unidades, regra de
três e porcentagem. 2. O professor Ricardo discursou sobre convalidação de CCs entre o PPC antigo e o
novo e que após conversar com professores responsáveis por alguns CCs que a convalidação se desse
entre silvicultura tropical com ecologia florestal e diversidade vegetal com morfologia vegetal. A
equivalência foi aprovada. Nada mais a tratar, eu Mara Lúcia Agostini Valle, coordenadora do Núcleo
Docente Estruturante, encerrei a reunião às dezesseis horas e quinze minutos, e elaborei a presente ata que
após lida e aprovada será assinada pelos presentes na reunião.

Itabuna, 18 de setembro de 2020.
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