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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO  

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL EM 27/07/2022 

 

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, aconteceu a décima sexta 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 |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; e Vinícius Nascimento Rufino. 

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 quinta reunião ordinária; 02. 

Aprovação de planos de ensino do quadrimestre 2022.2; 03. Proposta de adequação do trabalho final de 

curso (Parecer- Naiara) e proposta de acréscimo de atividades que podem ser contabilizadas como atividades 

complementares (participação em defesas de mestrado, doutorado, projetos/trabalhos finais de cursos e 

similares); 04. Indicação de representante do colegiado/NDE do curso para a reunião dos cursos de 

Engenharia no dia 08 de agosto; 05. Definição perfil e pontos de concurso para duas vagas para corpo 

docente do curso. 

Informes: Prof. Wanderley apresentou as seguintes informações: 1) O discente Lucas Lopes de Souza 

solicitou que seja ofertado estágio obrigatório para 2022.3, pois, o mesmo já irá fazer; 2) O curso de 

Engenharia Civil recebeu duas vagas de docentes que serão direcionadas para concurso público que deverá 

ocorrer em 2023. 3) A coordenação enviou no dia 08 de julho, um formulário 

(https://forms.gle/GHSkjd5yTrumYTSV9) solicitando informações sobre os discentes matriculados no curso, 

com objetivo de avaliar a situação do curso aos “olhos” dos discentes; 4) Foi aprovado o pedido de compras 

de livros para a biblioteca, sendo em torno de 90 títulos, com um total de aproximadamente 430 livros; 5) A 

parceria de pesquisa com a SUZANO já está sendo firmada, sendo financiado pela empresa, um valor de R$ 

280.000,00 para compra de equipamentos. Já foram enviados ao setor de convênios da UFSB, os documentos 

iniciais (projeto, lista de equipamentos, indicação de coordenador - Elmagno e Ata de aprovação dos 

trabalhos no colegiado; 6) No dia 28 de julho os Professores Elmagno e Wanderley estão com visita 

agendada na SUZANO, para conhecer os tipos de problemas que se tem nas estradas da empresa, objetos da 

parceria pesquisa; 7) No dia 19 de julho foi realizada uma reunião com o decanato, pró-reitoria de 

planejamento e retoria para discutir sobre as infraestruturas do curso. Sobre aprovação do curso junto ao 

MEC, a coordenação levantou a questão da necessidade urgente de infraestrutura do curso, sabendo que em 

2023.1, provavelmente já teremos formandos e que em breve o curso deverá passar por avaliação do MEC. 

Sobre parceria com IFBA Eunápolis para aulas práticas, a Reitoria da UFSB ficou de conversar com a 

reitoria do IFBA e dará uma resposta. Sobre o projeto de laboratórios em termos de construção permanente e 

compra de equipamentos, a Reitoria virá no Campus Paulo Freire em breve para conversar a respeito. Sobre 

os laboratórios do curso, Daniel da diretoria de infraestrutura disse que o layout dos laboratórios está pronto. 

Salientou ainda que provavelmente será necessário sacrificar o pavilhão de salas de docentes, atualmente na 

unidade do IHAC para implantação do projeto do curso. Foi informado ainda que o prazo entre fazer os 

projetos e fazer licitação deve levar uns 6 meses. A Reitora, Profa. Joana solicitou que o projeto dos 

laboratórios e as licitações de equipamentos sejam conduzidos concomitantemente a fim de agilizar os 

processos; 8) Na próxima semana, dia 03, haverá reunião do CONUNI e deverá ser definido sobre 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/wanderley-de-jesus-souza
https://forms.gle/GHSkjd5yTrumYTSV9
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semestralidade e formação geral. O NDE do curso deverá marcar reunião urgente para falar da reformulação 

do PPC; 9) No dia 26 de julho houve uma reunião intercampi de representantes dos cursos de Engenharia. 

Prof. Wanderley esteve presente representando a Engenharia Civil. Foi apresentada uma proposta de 

currículo de alguns cursos, nas quais as coordenações de alguns outros cursos inserem alguns componentes 

de Engenharia na formação geral, como Pré-Cálculo, Representação Gráfica e Introdução às Engenharias. 

Também foi apresentada uma proposta de fluxo de componentes. Esta proposta deverá ser estudada pelo 

NDE do curso de Engenharia Civil, verificando as possíveis adaptações. Foi pré-agendada uma reunião no 

centro de formação agroflorestal para o dia 08 ,09 ou 10 de agosto para discutir a respeito do currículo 

comum das Engenharias, na qual este colegiado poderá indicar representantes. 

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

dos membros presentes. Em relação ao ponto Nº02, após discussão o parecer dos planos de ensino de 2022.2 

foi aprovado. Em relação ao ponto Nº03, as normas para Trabalhos Finais de Curso foi aprovada e as 

atividades de participação em defesas de mestrado, doutorado, projetos/trabalhos finais de cursos e similares 

passam a fazer parte da carga horária de atividades complementares. O colegiado de Engenharia Civil irá 

emitir certificados para aqueles (as) que comprovarem suas participações nesta atividade dentro do curso, 

sendo atribuída uma carga horária de 4 horas. Em relação ao ponto Nº04, foi indicado que as Professoras 

Naiara e Bruna irão representar o curso, presencialmente, na reunião dos cursos de Engenharia que irá 

acontecer no Campus Jorge Amado. Além disso, o Prof. Wanderley deverá participar de forma remota. Em 

relação ao ponto Nº05, Prof. Wanderley apresentou os pontos e perfis para o concurso docente elaborados 

em reunião com o Prof. Elmagno. As vagas ficaram definidas conforme segue: Vaga 1 – para sub-área de 

estruturas, Professor Assistente, Dedicação Exclusiva, Graduação em Engenharia Civil e Mestrado em 

Estruturas. Vaga 2 – para sub-área de Construção Civil, Professor Assistente, Dedicação Exclusiva, 

Graduação em Engenharia Civil e Mestrado em Construção Civil. Nada mais havendo para se tratar foi 

encerrada a reunião às 10 horas e 55 minutos, tendo este documento como registro oficial redigido por 

Wanderley de Jesus Souza, que após aprovado será assinado por este conselho. Teixeira de Freitas, 27 de 

julho 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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(Nº do Documento: 743) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 30/09/2022 14:39 ) 
FELLYPE SUCHI RAMOS 

TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

1167075

(Assinado digitalmente em 03/08/2022 14:27 ) 
VINICIUS NASCIMENTO RUFINO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1233613

(Assinado digitalmente em 05/08/2022 12:36 ) 
WANDERLEY DE JESUS SOUZA 

COORDENADOR DE CURSO

1955874

(Assinado digitalmente em 01/08/2022 13:05 ) 
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 04/08/2022 15:49 ) 
ELMAGNO CATARINO SANTOS SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1257327
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