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Ata da 4ª (quarta) reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Engenharia Elétrica do ano de 2019, realizada em 9 de outubro.
Ata da quarta reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia
Elétrica do ano de 2019, realizada no nono dia do mês de outubro, com pauta
constante do ofício circular 004/2019NDE: item 1 - Aprovação de ata da reunião de
13/06/2019. Item 2 - Reforma Curricular e 3 - O que ocorrer. Reuniu-se o NDE na
Sala de reuniões do Departamento de Engenharia Elétrica da EPUFBA, 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,
Márcio Fontana e Vitaly Felix Rodriguez Esquerre. A Presidente declarou aberta a
sessão e apresentou os informes a segir. A) sobre os mandatos dos Profs. Márcio
Fontana e Vitaly Esquerre que se encerram em 06/11/2019, será adotado o mesmo
procedimento da atual composição do NDE. Os respectivos grupos serão
consultados para indicação de renovação ou substituição dos docentes. Os nomes
indicados serão levados para aprovação do Colegiado do Curso. B) Necessidade de
alinhamento da proposta de reforma com as Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCNs). C) Reunião de coordenações de Curso da Área 1, com Pró-reitora de
Extensão e PROGRAD a cerca da curricularização da extensão. Nenhuma proposta
concreta foi definida. D) Relato sobre participação no COBENGE e as discussões lá
ocorridas em referência a novas DCNS para cursos de Engenharia. Destacou-se o
incentivo ao uso de metodologias ativas e a criação de políticas de acolhimento para
os ingressos. E) Reunião de coordenadores de graduação da Poli, ocorrida em
30/09, onde foi criada uma comissão para definir um núcleo de disciplinas comuns a
todos os cursos de engenharia. Na citada reunião discutiu-se ainda a possibilidade
de criação de disciplinas gerais para atender todos os cursos, como por exemplo:
introdução à Engenharia, Estudos Étnicos Raciais e Gênero, Metodologia Científica,
etc. A ideia é que essa disciplinas “gerais” possam ser ofertadas com módulos
maiores, propiciando a otimização de recursos. Não havendo mais informes
passou-se a pauta.
Item 01 da pauta: Aprovação de ata da reunião de 13/06/2019. Foi aprovada por
unanimidade a ata da reunião do NDE realizada em 13/06/2009.
Item 02 da pauta: Reforma Curricular. A prof. Cristiane manifestou sua
preocupação com a urgência da formulação da reforma curricular bem como a
necessidade do compromisso de todos para trabalhar com mais afinco na proposta.
Vê a necessidade de aumentar o número de reuniões. A seguir passou a palavra ao
Prof. Márcio que apresentou uma proposta inicial de grade, formulada com base nas
discussões da reunião anterior, apontando um núcleo comum e o “fluxo” de optativas
para a ênfase em eletrônica. O Prof. Daniel também apresentou a proposta, discutida
pelo grupo, para a ênfase de potência. A seguir discutiu-se sobre as duas propostas
porém nada foi deliberado.
Item 03 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, lida e aprovada em 09/07/2020.
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