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Ata da 1ª (primeira) reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engen
realizada em 24 de abril.

Ata da primeira reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia Elétrica do
ano de 2020, realizada no vigésimo quarto dia do mês de abril, com pauta constante do ofício
circular 002/2020NDE: Item 01 Reforma Curricular e Item 02 - O que ocorrer. Reuniu-se o
NDE-CCEE
no
ambiente
virtual
https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/nde-engenharia-eletrica-ufba sob a presidência da
Coordenadora do NDE, Profa. Cristiane Corrêa Paim e contando com a presença dos seguintes
professores: Daniel Barbosa, Humberto Xavier de Araújo, Marcela Silva Novo, Márcio Fontana
e Paulo César Machado de Abreu Farias. A Presidente declarou aberta a sessão e agradeceu a
presença de todos. Apresentou como informe um relato das discussões ocorridas entre os
coordenadores de curso no mês de fevereiro. Foi consenso a necessidade de redução de
cargas horárias. Apresentou-se uma proposta inicial de grade comum a todos os cursos (em
versões para ambos os turnos: diurno e noturno). Discutiu-se a possibilidade de serem criadas
disciplinas comuns tais como: introdução à engenharia, metodologia científica, etc. Foram
propostas as reduções para 34hs das disciplinas de Economia, Administração, Legislação.
Formou-se uma comissão para elaborar propostas de ementas para essas disciplinas. Além
disso, ficou-se de estudar a revisão de ementas e cargas horárias das disciplinas da Poli,
comuns a vários cursos, tais como: Ciências do Ambiente, HST, Fenômenos e Mecânica dos
Sólidos. Em reunião realizada com docentes do Instituto de Matemática (os coordenadores dos
Cálculos) foi apresentada a sugestão da Poli de reduzir as cargas horárias mantidos os
conteúdos das disciplinas (Cálculo A, B e C). Foi acordado que os docentes do IME iriam
avaliar a possibilidade da redução pretendida e apresentariam uma proposta numa próxima
reunião. A reunião estava agendada para 19/03, entretanto, devido à paralisação das
atividades foi cancelada e ainda não foi definida nova data. Não havendo informes passou-se a
pauta.
Item 01 da pauta: Reforma Curricular. A prof. Cristiane abriu a reunião falando sobre a
tendência de continuidade de atividades remotas mesmo quando houver o relaxamento do
isolamento social. Nesse sentido pede uma reflexão quanto à possibilidade de introdução de
disciplinas EAD no currículo. Atualmente é previsto no REGPG que até 20% da carga horária
do curso pode ser em atividades dessa natureza. O Prof. Daniel comentou ainda que, segundo
resolução do MEC aprovada em 2019, o percentual de carga horária EAD para os cursos
presenciais aumentou para 40%. Foi sugerido retomar as discussões da proposta de grade
curricular sem particularizar a natureza dos componentes curriculares, focando-se mais nos
conteúdos. Num segundo momento, poderá ser discutido se será adotada ou não a modalidade

EAD no curso. Tendo em vista a interrupção das atividades presenciais não foram
apresentadas novas propostas a serem discutidas. Entretanto, foi observado, nas propostas
apresentadas anteriormente, que não existia um consenso quanto às disciplinas que deveriam
ser do eixo comum. Assim, foi acordado reativar as discussões em cada grupo de modo que
numa próxima reunião se comece a definição do tronco comum. A prof. Cristiane acrescentou
que apenas após essa definição será possível estabelecer o número de optativas gerais e por
ênfase.
Item 02 da Pauta: O que ocorrer. Não foi proposto nenhum tópico de discussão.
Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada e desta foi lavrada a presente ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.
Aprovada na Reunião de 14/05/2021.
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