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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO  

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL EM 01/06/2022 

 

No primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, aconteceu a décima quinta 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: Edneia  

 

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

Impactos no PPC devido à alteração para regime semestral e proposta apresentada por cursos do CJA – 

Análises iniciais; 03. Elaboração do projeto e do plano de trabalho para a parceria com a SUZANO; 04. 

Proposta de adequação do trabalho final de curso discutida na 14 reunião ( Parecer- Naiara); 05. Proposta de 

calendário de reuniões para 2022.2. 

Informes: Profa. Bruna informou que em breve haverá uma reunião de coordenações de cursos do CJA, 

presidido pelo professor Raonei, para tratar sobre os componentes básicos dos cursos, com a proposta de 

haver uma padronização dos componentes. Prof. Wanderley apresentou as seguintes informações: 1) Parceria 

com a Suzano - A SUZANO sinalizou positivo fazer a parceria do projeto de pesquisa e solicitou que 

elaboremos o projeto e plano de trabalho para agilizar o processo. A intenção é que o processo ocorra rápido, 

o quanto antes possível for e para tanto querem depositar o dinheiro de maneira tal que a UFSB, via fundação 

compre os equipamentos. Isso implica em fazer um orçamento com valores atuais dos equipamentos que 

deverão ser doados à UFSB; 2) Reunião com setor de convênios (Ricardo Tagliacoli) – Uma reunião com o 

setor de convênios está agendada para o dia 01/06/2022, às 11h, para tratar sobre procedimentos para 

elaboração do convênio com a SUZANO. 3) Visita técnica/aulas práticas com os estudantes do curso na 

Suzano- No dia 30/05/2022 foi realizada uma visita técnica na SUZANO com os estudantes do curso, sendo 

tratado sobre malha viária, estrutura e logística de transportes de madeira da empresa; 4) Comunicados sobre 

retorno presencial de atividades – A reitoria já emitiu o boletim nº26 extraordinário que estabelece as 

diretrizes gerais para retorno integral (100%) às atividades presenciais na Universidade Federal do Sul da 

Bahia a partir 06 de junho de 2022; 5) Comunicado da PROGEAC sobre mudança de regime letivo – Em 

24/05/2022 a PROGEAC emitiu uma nota sobre ações a serem realizadas com a possível mudança de regime 

letivo da UFSB. 

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

dos membros presentes. Em relação ao ponto Nº02, Prof. Wanderley apresentou uma proposta para 

modificação do PPC caso o regime acadêmico seja alterado para semestral. Na proposta os componentes 

básicos do curso, comum a outros cursos passarão ter ementas e cargas horárias idênticas. Após discussão os 

presentes concordaram que a proposta seja novamente analisada após a reunião desta coordenação com os 

coordenadores de cursos dos outros campi para tratar do assunto, e que este tema deverá ser tratado no NDE 

do curso. Em relação ao ponto Nº03, ficou acordado que os professores Elmagno, Bruna, Naiara e 

Wanderley  irão elaborar o projeto de pesquisa/ plano de trabalho, bem como um orçamento atual dos 
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equipamentos, para compor os documentos de parceria com a SUZANO, devendo ficar pronto até a próxima 

reunião deste conselho. Para falar do plano de trabalho e tramitação de documentos, o representante do setor 

de convênios da UFSB, Ricardo Tagliacolli fez explanações e sanou dúvidas dos presentes, indicando que o 

plano e orçamento deverão ser elaborados de imediato e enviados para ele, para eu se dê sequências nos 

trâmites.   Em relação ao ponto Nº04 o parecer sobre proposta de adequação do trabalho final de curso foi 

analisado parcialmente. O manuscrito foi encaminhado aos membros do colegiado para avaliação/sugestões, 

devendo retornar para apreciação na próxima reunião deste conselho. Em relação ao ponto Nº05, as datas 

das próximas reuniões deste conselho  para o quadrimestre 2022.2 foram: 16ª reunião ordinária dia 

27/07/2022 às 9h; 17ª reunião ordinária dia 31/08/2022 às 9h. Nada mais havendo para se tratar foi 

encerrada a reunião às 11 horas e 40 minutos, tendo este documento como registro oficial redigido por 

Wanderley de Jesus Souza, que após aprovado será assinado por este conselho. Teixeira de Freitas, 01 de 

junho de 2022. 

Membros do colegiado 

 

Titular Suplente Representação 

Wanderley de Jesus 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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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 30/09/2022 14:40 ) 
FELLYPE SUCHI RAMOS 

TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

1167075

(Assinado digitalmente em 31/08/2022 09:10 ) 
VINICIUS NASCIMENTO RUFINO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1233613

(Assinado digitalmente em 16/08/2022 16:06 ) 
WANDERLEY DE JESUS SOUZA 

COORDENADOR DE CURSO

1955874

(Assinado digitalmente em 15/08/2022 17:12 ) 
NAIARA DE LIMA SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1254850

(Assinado digitalmente em 15/08/2022 10:31 ) 
BRUNA NAIANE ALEXANDRINO SANTOS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1407899

(Assinado digitalmente em 15/08/2022 09:32 ) 
ELMAGNO CATARINO SANTOS SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1257327
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