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APROVAÇÃO em 06 / 09 / 2014 

A na Regina Torres  F. Teles   Patríc ia Lus tosa Brito  

A rtur C aldas  Brandão    

E lmo Leonardo X. Tanajura    

Julio C ésar P edrassoli    

Ata da 1ª Reunião do NDE- Página 1 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE ENGENHARIA 
DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, agendada para o dia 
seis de setembro de 2014, segunda-feira, às 7:00 horas, pelo Colegiado do curso, na 33ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, ocorrida no dia 3 de setembro de 2014. Registrou-se a 5 

presença dos Professores Elmo Tanajura (representante da área de Topografia e Geodésia), Júlio 
Cezar Pedrassoli (representante da área de Sensoriamento Remoto e Fotogrametria), Ana Regina 
Teles (representante da área de Cartografia), Patricia Lustosa Brito (representante da área de 
Sistema de Informações Geográficas), Artur Caldas Brandão (representante da área de Cadastro). 
Às 7h10min, havendo quorum, a Professora Patrícia Lustosa Brito deu por iniciada a reunião. A 10 

professora Patrícia Lustosa Brito deu inicio aos trabalhos esclarecendo que a partir de então 
discussões relacionadas ao acompanhamento, consolidação e contínua atualização do projeto 
pedagógico do curso, antes travadas no Colegiado pelo Nucleo Docente Estruturante não 
formalizado, seriam realizadas em reuniões separadas do recém formalizado Núcleo Docente 
Estruturante (NDE). Esclareceu ainda que, como definido na referida reunião do colegiado, com 15 

base na Resolução CONAES Nº 1 de 17/06/2010, o NDE tem como principais atribuições: 1. Elaborar 
e acompanhar o processo de concepção, consolidação e atualização do projeto pedagógico do 
curso; 2. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso no curso;  3. Zelar pela 
integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino  constante no 
currículo; 4. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão 20 

oriundas de necessidades de graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as 
políticas relativas à área de conhecimento do curso; 5. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes 
Nacionais para os Cursos de Graduação. Foi então discutida qual seria a ordenm do dia e definida 
por unanimidade como segue:  
01. Programas de Disciplinas; 02. Estágio Curricular; 03. Atividades Complementares; 04. Agenda 25 

de reuniões.  
No item 01, foram discutidos 8 (oito) Programas de Disciplinas para serem submetidos ao 
Colegiado do Curso e ao Departamento para aprovação: ENGJ26 - Geodésia Física; ENGJ27 - 
Topografia - Processamento e Ajustamento; ENGJ31 - Agrimensura Legal; ENGJ32 - Parcelamento 
Territorial; ENGJ33 - Processamento Digital de Imagens; ENGJ34 - Geodésia Espacial; ENGJ35 - 30 

Cadastro Territorial; ENGJ36 - Laboratório Integrado - SIG e SR.  
No item 02, foi finalizado o texto da Resolução que trata do Estágio Curricular do Curso de 
Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, que deverá ser apresentado ao CCEAC para discussão e 
aprovação.  
No item 03, foram discutidas algumas propostas para composição da Resolução das Atividades 35 

Complementares. A professora Ana Regina se comprometue em preparar a proposta da resolução 
com base nas discussões travadas. 
04. Agenda de reuniões. Agendadou-se a próxima reunião do NDE para o dia 18 de outubro de 
2014, às 7:00, no DETG, para dar sequencia às discussões. Definiu-se ainda que as reuniões do NDE 
poderão ser agendadas e pautadas pelo Colegiado do Curso de Engenharia de Agimensura e 40 

cartográfica, pelo próprio NDE ou por qualquer um dos professores integrantes do NDE, sempre 
que se fizer necessário. 
Nada mais havendo a ser discutido, foi encerrada a reunião às 10h do dia seis de setembro de dois 
mil e quatorze. Para constar, eu, Patrícia Lustosa Brito, lavrei a presente ata, contendo 1 (huma) 
página e 45 (quarenta e cinco) linhas. Depois de lida e aprovada, na própria reunião, segue 45 

assinada pelos presentes em todas as páginas e é por minha assinatura aqui encerrada. 


