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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO  

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL EM 22/02/2022 

 

No vigésimo segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, aconteceu a décima segunda reunião 

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

teve início às 13:30h 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), Vinícius Nascimento Rufino; Naiara de Lima Silva. 

Técnico administrativo titular: Fellype Suchi Ramos 

Discente titular: Ausente 

Docentes suplentes: Ausente 

Técnico administrativo suplente: Ausente 

Discente suplente: Ausente 

Falta justificada: Não houve 

Convidados: Professores substitutos Fabrício e Suiam. 

 

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

Saída do Prof. João Batista e inserção do professor Elmagno Catarino Santos Silva com membro do 

colegiado de Engenharia Civil; 03. Planejamento para retorno presencial gradual: indicação de componentes 

que possam ser retomados de forma presencial e híbrido, conforme resolução do consuni 03/2022; 04. 

Proposta de reformulação do planejamento anual de componentes do curso conforme diferentes entradas; 05. 

Proposta de calendário de reuniões para o próximo quadrimestre (29/03 ou 05/04; 26/04 ou 03/05; 31/05 ou 

07/06); 06. O que ocorrer. 

 

Informes: Profa. Naiara informou que foi aprovada no processo seletivo de doutorado da UESC e vai tentar 

conciliar o doutorado com as atividades do colegiado enquanto possível, mas, que o colegiado se planeje em 

relação à sua possível saída do colegiado para o caso de ela não conseguir conciliar as atividades de 

doutorado e colegiado. Prof. Wanderley informou: que o Prof. Elmagno Catarino Santos Silva já está 

empossado na UFSB e já irá contribuir com componentes em 2022.1 do curso de Engenharia Civil; que a 

PROGEAC irá fazer um estudo sobre possibilidade de implantação de regime semestral na UFSB, devendo, 

futuramente ser solicitada uma simulação  pelo colegiado de como ficaria o PPC e o  planejamento do curso 

de forma geral. 

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

consenso dos membros presentes. Em relação ao ponto Nº02, o colegiado aprovou por unanimidade que o 

professor Elmagno Catarino Santos Silva seja inserido como membro do colegiado de Engenharia Civil. Em 

relação à pauta Nº03, foi indicado o retorno em formato presencial/híbrido dos seguintes componentes em 

ordem de prioridade: FUNDAÇÕES (presencial); ESTÁTICA DAS CONSTRUÇÕES (presencial); 

CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS (híbrido); CONSTRUÇÃO CIVIL I (híbrido); INTRODUÇÃO AOS 

TRANSPORTES (presencial); e HIPERESTÁTICA (presencial). Em relação à pauta Nº4, Prof. 

Wanderley apresentou a proposta de reformular o planejamento de ofertas anuais de componentes de forma 

que os estudantes que entrarem pelo SISU comecem na formação geral, primeiro período do curso; e os 

estudantes que entrarem por migração ou outra modalidade como portador de diploma iniciem no quinto 

período do curso, pelo entendimento de que seria o período em que os estudantes já terão cursado boa parte 

de componentes de primeiro ciclo. Após discussão a proposta foi aprovada por consenso, para que seja 

implantada com observação pela coordenação do desenvolvimento das turmas. Em relação à pauta Nº5, 
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ficou definido o seguinte calendário de reuniões para o quadrimestre 2022.1: 13ª reunião ordinária dia 

30/03/2022 às 9h; 14ª reunião ordinária dia 27/04/2022 às 9h; e 15ª reunião ordinária dia 01/06/2022 às 9h. 

Nada mais havendo para se tratar foi encerrada a reunião às 15 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, 22 de fevereiro 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 

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 12/04/2022 13:56 ) 
JOAO BATISTA LOPES DA SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1932539

(Assinado digitalmente em 14/07/2022 17:39 ) 
FELLYPE SUCHI RAMOS 

TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

1167075

(Assinado digitalmente em 05/04/2022 16:13 ) 
VINICIUS NASCIMENTO RUFINO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1233613

(Assinado digitalmente em 22/04/2022 14:01 ) 
WANDERLEY DE JESUS SOUZA 

COORDENADOR DE CURSO

1955874

(Assinado digitalmente em 01/04/2022 08:47 ) 
NAIARA DE LIMA SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1254850

(Assinado digitalmente em 31/03/2022 18:26 ) 
BRUNA NAIANE ALEXANDRINO SANTOS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1407899
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