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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO  

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL EM 04/05/2022 

 

No quarto dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, aconteceu a décima quarta reunião ordinária do 

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

9:00 h 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); Naiara de Lima Silva; Elmagno Catarino Santos Silva. 

Técnico administrativo titular: Fellype Suchi Ramos 

Discente titular: Ausente 

Docentes suplentes: Ausente 

Técnico administrativo suplente: Ausente 

Discente suplente: Ausente 

Falta justificada: Não houve 

 

PAUTA: Informes. Expediente: 01. Leitura e provação da Ata da décima terceira reunião ordinária; 02. 

Indicação de representação do NDE e do colegiado no evento do CFDT sobre PPCs dos cursos; 03. 

Indicação de membro para escrever um projeto de extensão sobre o evento anual da semana acadêmica de 

Engenharia Civil; 04. Parecer dos PEAs 2022.1; 05. Parecer sobre aproveitamento por dispensa de estudos 

do discente Vitor Maciel Possa- Parecerista Prof. Elmagno; 06. Possibilidade de inserção das professoras 

Bruna e Naiara para componentes em 2022.2 e 2022.3; 07. Deliberações sobre possível mudança para regime 

semestral ou permanência no regime quadrimestral; 08. Possíveis alterações no PPC para regime semestral; 

09. Alterações no regulamento sobre trabalho final de curso- proposta para o projeto ser conduzido sem 

coordenador de componente. 

Informes: Prof. Wanderley apresentou as seguintes informações: 1) Após definição do CONSUNI sobre 

alteração do regime letivo da UFSB, ocorrerá um evento do CFDT para discutir sobre revisão dos PPCs dos 

cursos; 2) O CFDT está discutindo sobre desenvolvimento de um evento de caráter anual no CFDT com 

caráter extensionista, com possibilidade de ocorrer no mês de agosto deste ano. 3) No dia 14 de abril de 2022 

foi realizada uma reunião com o Vice –Reitor, Professor Francisco José Gomes Mesquita, a Diretora de 

infraestrutura Livia Berti, o decano do CFDT Prof. André Almeida Rego, o coordenador do curso Prof. 

Wanderley De Jesus Souza e Prof. Elmagno Catarino Santos Silva, membro do colegiado deste curso, para 

tratar sobre possibilidades de infraestrutura e quadro pessoal do curso de Engenharia Civil. A coordenação 

levantou a questão sobre a urgência em realizar concursos para suprir do déficit docente e técnico do curso, 

bem como sobre a necessidade urgente dos laboratórios de Engenharia civil. Na reunião o Vice-Reitor 

mencionou que não haverá concurso em 2022 e que as previsões são para 2023, no entanto ele acrescentou 

que as questões relacionadas a quadro pessoal devem ser verificadas com o setor de recursos humanos. Após 

discussão sobre os laboratórios, a coordenação enviou as necessidades de espaços e equipamentos para a 

Diretora Livia e ficou definido que será realizado um projeto de espaços para os equipamentos que virão a 

ser comprados, devendo este ser elaborado pelo núcleo de arquitetura da UFSB, com apoio da coordenação. 

Somente após este projeto será definido se fará adaptações ou será construído um prédio novo para os 

laboratórios do curso. No final da reunião a coordenação mencionou sobre a possibilidade de parceria com a 

Suzano, em que possivelmente será doado alguns equipamentos, necessitando um laboratório/espaço para os 

mesmos. Em seguida questionou se haveria disponibilidade deste espaço, possibilitando a parceria. A 

resposta do Vice - Reitor foi que sim, ou seja, a pareceria poderia ser firmada, considerando que haverá 

espaço/laboratório para colocar os equipamentos provenientes da parceria com a Suzano, caso ela venha a se 

concretizar. Ademais foi discutido sobre a possibilidade de liberação de verba para compras de equipamentos 
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de imediato, sendo esta uma alternativa a ser estudada após a realização do projeto dos espaços, mencionados 

anteriormente 4) No dia 19 de abril de 2022 o pessoal de assessoria e comunicação estiveram no CPF e 

gravaram um vídeo sobre o curso, com a presença do Prof. Wanderley, Prof. Elmagno e do discente Lucas. 

Este vídeo será usado para divulgação do curso. 5) Os discentes do curso já estão se organizando para 

realização da primeira semana de Engenharia Civil. 6) Na reunião da Diretoria de Ensino-
Aprendizagem/DEA/Progeac com a comunidade do Campus Paulo Freire, sobre possível mudança 

para regime semestral, a comunidade se mostrou favorável a esta alteração. 7) Mais uma vez a coordenação 

deste curso entrou em contato por e-mail com o IFBA Campus Eunápolis para tentar parceria visando 

desenvolver aulas práticas do curso, mas não houve retorno. 7) Esta coordenação entrou em contato com a 

Suzano informando que haverá espaço para compra de equipamentos frutos da possível parceria entre UFSB 

e SUZANO. 

Expediente: Em relação ao ponto Nº1, a Ata da décima terceira reunião ordinária foi aprovada por consenso 

dos membros presentes. Em relação ao ponto Nº02, ficou definido que Prof. Elmagno e Prof. Wanderley  

estarão no evento do CFDT para discutir sobre os PPCs dos cursos. Em relação ao ponto Nº03, Prof. 

Elmagno foi indicado para coordenar um projeto de extensão para realização da semana de Engenharia Civil,  

com cadastramento contínuo no SIGAA.  Em relação ao ponto Nº04 o parecer sobre os PEAs 2022.1 foi 

aprovado por consenso. Em relação ao ponto Nº05, foi aprovado por consenso dos presentes, o parecer sobre 

aproveitamento de estudos por dispensa de componente do discente Vitor Macial, sendo aproveitado o 

componente Geologia de Engenharia (60h) e dispensado Geologia Geral (60h). Em relação ao ponto Nº06, 

para o quadrimestre 2022.2 não será possível inserir as professoras Bruna e Naiara para ministrar 

componentes do curso. Em 2022.3 será possível a Profa. Naiara ministrar o componente Geologia geral. Em 

relação ao ponto Nº07, o colegiado foi a favor de alteração do regime quadrimestral para regime semestral 

com 3 votos a favor do regime semestral e duas abstenções. Em relação ao ponto Nº08, ficou definido que 

havendo definição da reitoria sobre alteração do regime letivo para semestral, o colegiado iniciará diálogo 

com os outros cursos da UFSB, especialmente curso do CJA, que tenham componentes similares aos do 

curso de Eng. Civil. Os Professores Wanderley e Bruna ficaram como representantes do curso de Engenharia 

Civil, para tratar do assunto e levar as discussões para o NDE. Em relação ao ponto Nº09, prof. Wanderley 

apresentou uma proposta para condução do projeto final de curso sem coordenação de componente, mas com 

orientador. Após discussão ficou definido que Profa. Naiara irá analisar a proposta e trará as indicações para 

a próxima reunião deste conselho. Nada mais havendo para se tratar foi encerrada a reunião às 11 horas e 45 

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

aprovado será assinado por este conselho. Teixeira de Freitas, 04 de maio de 2022. 

Membros do colegiado 

 

Titular Suplente Representação 

Wanderley Jesus de Souza 

engenhariacivilufsbcpf@gmail.com 

Marco Antonio do Amaral 

marcoantonio.amaral@cpf.ufsb.edu.br 

Docentes 

Elmagno Catarino Santos Silva  
elmagno.silva@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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