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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO  

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL EM 30/03/2022 

 

No trigésimo dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, aconteceu a décima terceira 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), Vinícius Nascimento Rufino; Naiara de Lima Silva; Elmagno Catarino Santos Silva. 

Técnico administrativo titular: Ausente 

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 segunda reunião ordinária; 02. 

Aprovação de parecer sobre processo de aproveitamento de componente por equivalência; 03. Memorando a 

ser enviado à CDI (Coordenação de Dados e Informações Acadêmicas) sobre equivalência de 

componentes cursados no primeiro ciclo; 04. Condução da proposta de parceria da UFSB junto à SUSANO; 

05. Deliberação sobre proposta de montagem de laboratórios com equipamentos emergenciais; 06. Proposta 

de adequação do PPC para período semestral- Solicitação do Prof. Raonei do CJA; 07. Proposta de projeto 

de extensão para Engenharia Civil. 

 

Informes: Prof. Wanderley apresentou os seguintes informes: que já foi publicada a portaria com 

recomposição do colegiado, com a saída do Prof. João Batista e entrada do Prof. Elmagno Catarino e 

apresentou o Prof. Elmagno como novo membro do colegiado; que no dia 25/03/2022 foi iniciada uma 

conversa entre a coordenação e o decanato sobre as possibilidades de uso de espaços para laboratórios no 

complexo em construção do Campus Paulo Freire, sendo indicado os seguintes espaços como possíveis: dois 

laboratórios já construídos no térreo do pavilhão ou uma estrutura que abriga 9 salas que estão sendo usadas 

para tutoria pela Medicina, mas que deverão ser desocupadas desta atividade em breve; que na sexta feira, 

dia 01/04/2022 será retomada a conversa com a Suzano sobre a possibilidade de parceria para os laboratórios 

de Engenharia Civil; que no dia 29 de março de 2022 ocorreu uma reunião presencial da coordenação com os 

estudantes de Engenharia Civil no Campus Paulo Freire, sendo realizados esclarecimentos a respeito de 

carga horária de extensão, projeto final de curso e estágio. 

 

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

consenso dos membros presentes. Em relação ao ponto Nº02, o Prof. Wanderley fez a leitura do processo de 

aproveitamento de componente por equivalência da discente Edneia Rodrigues Vidal. O parecer foi a favor 

da equivalência do componente de ciclo hidrológico cursado no primeiro ciclo perante Hidrologia aplicada 

do curso de Engenharia Civil; e do componente de Estatística básica cursada na UFRRJ perante Estatística 

básica do curso de Engenharia Civil. Em relação ao ponto Nº03, o coordenador apresentou a proposta de 

envio de memorando à CDI (Coordenação de Dados e Informações Acadêmicas), contendo componentes do 

primeiro ciclo que são equivalentes a componentes do curso de Engenharia Civil. Após discussão o 

memorando foi aprovado por consenso dos presentes, e deverá ser enviado pela coordenação do curso à CDI. 

Em relação ao ponto Nº04, ficou definido que Prof. Elmagno estará à frente da reunião com a Suzano que 
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ocorrerá no dia 01/04/2022, com apoio dos demais colegas (Prof. Wanderley, Profa. Naiara, Profa. Bruna e 

Prof. André)  e que inicialmente este grupo deverá ouvir a proposta da empresa Suzano, no que se refere à 

compra de equipamentos para montagem de laboratórios da UFSB e o que a empresa espera como 

contrapartida para posteriormente se discutir as propostas internamente por este colegiado. Além disso, foi 

sugerido pelos presentes que o servidor Ricardo Tagliacoli (ricardonascimento@ufsb.edu.br) da 

Coordenação de Convênios e Parcerias Institucionais seja convidado para a referida reunião. Em relação ao 

ponto Nº05, a partir de uma planilha de equipamentos já elaborada por este colegiado, foi apresentada uma 

proposta compras de equipamentos, elaborada pelos Profs. Elmagno e Wanderley, para montagem dos 

laboratórios do curso, em nível emergencial  com equipamentos que atenderiam parte das práticas e que 

dariam para ser comportados em espaços já existentes no Campus e em médio prazo, com equipamentos que 

demandam maiores adequações em espaços e infraestrutura. Após análises a proposta foi aprovada e deverá 

ser encaminhada ao decanato do CFDT. Em relação ao ponto Nº06, após discussão o colegiado decidiu por  

iniciar os trabalhos sobre reformulação do PPC para períodos semestrais somente quando esta questão se 

tornar oficialmente aprovada nas instâncias cabíveis e deliberada pela reitoria. Em relação ao ponto Nº07, o 

colegiado propôs que poderão ser desenvolvidas as seguintes atividades para extensão: confecção de redes 

social (instagram) do curso visando a interelação entre a comunidade acadêmica/estudantes e o público 

externo; organização de eventos, orientados por docentes, incluindo-se a semana acadêmica do curso 

envolvendo os estudantes como organizadores e atores do evento e a comunidade externa; e projetos sob a 

orientação de um (a) ou mais docentes, que estejam relacionados a assuntos desenvolvidos  em componentes 

do curso. Neste último caso a indicação é que o projeto seja desenvolvido somente após ter cursado/ 

finalizado o componente e que a elaboração do projeto seja uma das obrigações do (a) estudante, sob 

orientação do (a) docente. 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, 30 de março 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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