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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO  

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL EM 10/12/2021 

 

No décimo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, aconteceu a décima primeira reunião ordinária 

do Colegiado do Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Sul da Bahia. O encontro teve início 

às 09h e aconteceu por via remota, seguindo orientações da Portaria 163/2020 com orientações à comunidade 

acadêmica sobre o COVID-19, no seguinte endereço: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/wanderley-de-

jesus-souza. A reunião foi presidida pelo Coordenador, Professor Wanderley de Jesus Souza e contou com a 

presença dos seguintes membros:  

Membros presentes: 
Docentes Titulares: Wanderley de Jesus Souza (Coordenador), Bruna Naiane Alexandrino Santos (Vice-

Coordenadora), João Batista Lopes da Silva e Naiara de Lima Silva. 

Técnico administrativo titular: Ausente 

Discente titular: Edneia Rodrigues 

Docentes suplentes: Ausente 

Técnico administrativo suplente: Ausente 

Discente suplente: Ausente 

Falta justificada: Vinícius Nascimento Rufino (choque de atividades no mesmo horário da reunião) 

 

PAUTA: Informes. Expediente: 01. Leitura e provação da Ata da décima reunião; 02. Aprovação de Planos 

de Ensino 2021.3; 03. Planejamento acadêmico para 2022; 04. Proposta de criação de um formulário de 

avaliação do curso pelos discentes; 05. Discussão sobre prioridades para concurso 2022; 06. Interesse de 

candidato em aproveitamento de concurso para vaga na Eng. Civil; 07.O que ocorrer. 

 

Informes: Prof. João Batista informou que no início do ano de 2022 será lançado um edital para 

credenciamento de docentes no programa de pós graduação em ciências e sustentabilidade, aberto para 

docentes  da UFSB; Prof. Wanderley informou:  que a coordenação assinou um documento sobre 

planejamento para estágio pela plataforma do Centro de Integração Empresa-Escola, entidade com a qual a 

UFSB já tem parceria; que  o encontro maranhense de engenharia civil ocorrerá  de 22 a 24 de março de 

2022, com inscrições de trabalhos ate 15 de dezembro de 2021; que houve entrada no curso de 5 estudantes 

pelo processo de migração no quadrimestre 2021.3; que em reunião da congregação foi solicitado que o 

colegiado pense no planejamento acadêmico articulado de forma a concentrar as aulas práticas nos 

quadrimestres 2022.1, 2022.2, 2022.3, pois, existe a possibilidade de uso dos laboratórios do IFBA –

Eunápolis, assunto que deverá ser discutido entre coordenação de Engenharia Civil e decanato da UFSB com 

a coordenação Engenharia Civil e direção do campus do IFBA Eunápolis, em reunião pré-agendada para 

Fevereiro de 2022.  

Expediente: Em relação à pauta Nº1, a Ata da décima reunião ordinária foi aprovada por consenso dos 

membros presentes. Em relação à pauta Nº02, o parecer sobre os planos de ensino dos componentes 

referentes ao quadrimestre 2021.3 foi favorável para todos os planos e o parecer foi aprovado por consenso. 

Em relação à pauta Nº03, a proposta de planejamento acadêmico para os quadrimestres 2022.1, 2022.2, 

2022.3 foi apresentada, seguindo as deliberações da décima reunião. Após discussão foi definido que o 

formulário com o planejamento ficará disponível para sugestões dos membros.  Em relação à pauta Nº4, 

Prof. Wanderley apresentou a proposta de que seja criado um formulário com itens de avaliação do curso, a 

ser disponibilizado anualmente para os discentes. Foi sugerido que também se tenha avaliação docente, uma 

vez que tais avaliações são importantes, e contam positivamente no processo de avaliação do curso pelo 

MEC. A proposta foi aceita, ficando aberta para sugestões de formulários a serem criados. Em relação à 

pauta Nº5, após discussão foi proposto que a seguinte ordem de prioridades para concurso docente para 

atender o curso, considerando a chegada do Prof. Elmagno Catarino que é da área de Solos: 1. Engenharia de 

estruturas/ concreto armado/ projetos estruturais/ interdisciplinar; 2. Construção civil/ interdisciplinar; 3. 

Infraestrutura de transportes/ gestão de transportes/ interdisciplinar; 4. Recursos hídricos, fenômenos de 
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transporte/ saneamento/ interdisciplinar; 5. Geologia estrutural/ geologia do campo/ interdisciplinar; 6. 

Mecânica dos solos/ geotecnia/ fundações/ interdisciplinar; 7. Geotecnologia/ cartografia/ geoprocessamento/ 

topografia/ interdisciplinar; 8. Desenho técnico/ geometria descritiva/ representação gráfica em engenharia/ 

interdisciplinar. Em relação à pauta Nº6, Prof. Wanderley mencionou que recentemente foi contatado por 

um candidato (Otávio Henrique da Silva), Engenheiro Civil, que realizou concurso na UFRB, com validade 

até fevereiro de 2022 e gostaria de fazer aproveitamento do mesmo na UFSB, para o Curso de Engenharia 

Civil. Após análises o colegiado entendeu que a área de concurso (Engenharia de tecnologia assistiva) 

realizado pelo candidato a aproveitamento de vaga diverge das áreas de concursos pretendidos e que ainda 

não há disponibilidade de código de vaga para o curso, rejeitando a possibilidade de aproveitamento do 

concurso do candidato. Nada mais havendo para se tratar foi encerrada a reunião às 10 horas e 50 minutos, 

tendo este documento como registro oficial redigido por Wanderley de Jesus Souza, que após aprovado será 

assinado por este conselho.  Teixeira de Freitas, 10 de dezembro de 2021. 

Membros do colegiado 

 

Titular Suplente Representação 

Wanderley Jesus de Souza 

engenhariacivilufsbcpf@gmail.com 

Marco Antonio do Amaral 

marcoantonio.amaral@cpf.ufsb.edu.br 

Docentes 

João Batista Lopes da Silva 

silvajbl@ufsb.edu.br 

Livia Lima dos Santos Lemos 

livia.lemos@cpf.ufsb.edu.br 

Bruna Naiane Alexandrino Santos 

bruna.naiane@ufsb.edu.br 

Mydiã Falcão Freitas 

mydia.freitas@ufsb.edu.br 

Naiara de Lima Silva 

naiara.silva@ufsb.edu.br 

Kennedy Morais Fernandes 

kennedy.fernandes@ufsb.edu.br  

Vinícius Nascimento Rufino 

vinicius.rufino@ufsb.edu.br 

Francesco Lanciotti Junior 

francesco.lanciotti@cpf.ufsb.edu.br 

Edneia Rodrigues Vidal 

edjulializ@gmail.com 

Lucas Lopes de Souza 

lucasouzacad@gmail.com 
Discentes 

Fellype Suchi Ramos 

fsuchi@ufsb.edu.br 

Rafael Carvalho Itajahy 

rafael.carvalho@ufsb.edu.br 

Técnicos 

administrativos 
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