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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO  

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL EM 05/11/2021 

 

No quinto dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, aconteceu a décima 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: Fellype Suchi Ramos 

Discente titular: ausente 

Docentes suplentes: ausente 

Técnico administrativo suplente: Rafael Carvalho Itajahy 

Discente suplente: ausente 

Falta justificada: Edneia Rodrigues Vidal (tratamento de saúde); Vinícius Nascimento Rufino (choque de 

atividades no mesmo horário da reunião) 

 

Pontos de pauta: 01. Informes; 02. Leitura e provação da Ata da nona reunião; 03. Componentes da 

formação geral que integrarão o PPC do curso; 04. Planejamento acadêmico para 2022; 05. Proposta de 

calendário de reuniões para 2021.3; 06. Eleição de um membro (docente ou técnico) do colegiado para fazer 

parte da comissão de assessoria de extensão do CFDT; 07. O que ocorrer. 

 

Expediente: Passando o ponto Nº01, Profa Naiara informou que a Camila, representante da Suzano entrou 

em contato com ela, informando que o processo de parceria entre Suzano e UFSB está em avaliação.  Prof. 

Wanderley informou: Que os componentes da formação geral dos eixos de Artes e Humanidades na 

Formação Cidadã (120h), Ciências na Formação Cidadã (60h), Produções textuais acadêmicas (90h), 

Línguas Estrangeiras (60h) já foram definidos pelas comissões designadas pela reitoria e estão inseridos no 

PPC do curso, por outro lado, os componentes que fazem parte do eixo de Matemática e Computação (90h) 

ainda estão sob elaboração; Que para finalizar a reformulação do PPC, falta a definição dos componentes do 

eixo de Matemática e Computação e a definição de alguns componentes que são ministrados em conjunto 

com o primeiro ciclo, a exemplo de Estatística para as ciências/Estatística básica, Matemática financeira, 

sendo necessário acordo com o primeiro ciclo (Bi Ciências); Que no dia 27 de outubro alguns coordenadores 

de cursos de segundo ciclo, sob tutoria do Prof. Raonei, se reuniram e discutiram sobre a inserção de pre 

requisitos para os componentes dos cursos, sendo definido que esta questão será levada para a coordenação 

acadêmica da instituição, solicitando que os pré-requisitos dos componentes sejam inserido no módulo do 

SIGAA; Que a coordenação se reuniu com os discentes no dia 29 de outubro para falar do planejamento 

acadêmico, solicitando o preenchimento de uma planilha com indicação de componentes que ainda faltam 

ser cursados e informar, por solicitação do decanato, que os estudantes que tenham pendências de 

componentes da formação geral, as finalize com as ofertas que ocorrerão até 2022.1; Que ocorreu uma 

reunião da congregação e  outra  com reitora dia 04/11/2021, nas quais um dos assuntos mencionados foi 

sobre falta de docentes e estruturas de laboratórios, sendo que a indicação do decanato e da reitoria é que 

haverá contratação de docentes para o curso e que está em processo de projeto uma nova estrutura no campus 

Paulo freire para abrigar laboratórios; Que de acordo com o decanato, o processo do Prof. Elmagno, está em 

andamento para que ele venha para o campus Paulo Freire, mais especificamente para o curso de Engenharia 

Civil por redistribuição. Em relação à pauta Nº02, a Ata da terceira nona foi aprovada por consenso dos 

membros presentes. Em relação à pauta Nº03, Prof. Wanderley refez a leitura dos componentes de formação 

geral que passam a integrar o PPC, mencionando a inserção dos respectivos eixos de componentes no PPC, 
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de tal maneira que o estudante deverá cumprir a carga horária por eixo, conforme seja a oferta de 

componentes. Em relação à pauta Nº04, após discussão a indicação foi de que para os estudantes que 

entrarem por migração, pelo fato de terem cursado componentes de Eng. Civil no primeiro ciclo, os 

próximos planejamentos acadêmicos poderão ser realizados considerando em qual quadrimestre do curso os 

alunos estarão. Analisando a entrada que ocorreu em 2020.3 foi verificado que os alunos poderiam iniciar no 

terceiro quadrimestre. Para os estudantes que entrarem como portadores de diploma ou pelo SISU, a base 

para planejamento será o início do curso. Foi mencionado sobre as dificuldades de atender as demandas de 

componentes para todos os (as) estudantes atualmente, pela falta de docentes. A possibilidade encontrada foi 

de que os estudantes cursem componentes em outra unidade /outro campus, até que a situação seja 

regularizada.  Em relação à pauta Nº5, Prof. Wanderley apresentou a proposta de calendário de reuniões 

para 2021.3. Após discussão ficou definido que as reuniões ocorrerão conforme segue: Reunião Nº11 em 

10/12/2021 às 09h (sexta-feira); Reunião Nº12 em 27/01/2022 às 09h(quinta-feira); e Reunião Nº13 em 

03/03/2022 às 09h(quinta-feira). Em relação à pauta Nº6, Prof. Wanderley fez a consulta sobre interessados 

em participar da comissão de assessoria de extensão do CFDT, no entanto nenhum dos presentes apresentou 

disponibilidade. A indicação foi de que a consulta seja enviada ao membros suplentes do colegiado, sendo 

este o procedimento a ser adotado pela coordenação. Nada mais havendo para se tratar foi encerrada a 

reunião às 10 horas e 32 minutos, tendo este documento como registro oficial redigido por Wanderley de 

Jesus Souza, que após aprovado será assinado por este conselho.  Teixeira de Freitas, 05 de novembro 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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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 13/12/2021 09:23 ) 
JOAO BATISTA LOPES DA SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1932539

(Assinado digitalmente em 16/12/2021 09:35 ) 
FELLYPE SUCHI RAMOS 

TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

1167075

(Assinado digitalmente em 17/01/2022 09:27 ) 
WANDERLEY DE JESUS SOUZA 

COORDENADOR DE CURSO

1955874

(Assinado digitalmente em 10/12/2021 16:41 ) 
NAIARA DE LIMA SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1254850

(Assinado digitalmente em 13/12/2021 11:48 ) 
BRUNA NAIANE ALEXANDRINO SANTOS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1407899

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.ufsb.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 1347 2021 ATA 10/12/2021 cf508f9857

https://sig.ufsb.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

