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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO  

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL EM 07/10/2021 

 

Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, aconteceu a nona 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), Nayara Lima Silva, Vinícius Nascimento 

Rufino e Bruna Naiane Alexandrino Santos 

Técnico administrativo titular: Ausente 

Discente titular: Ausente 

Docente suplente: ausente 

Técnico administrativo suplente: ausente 

Discente suplente: ausente 

Falta justificada: Não houve 

 

Pontos: 01. Informes; 02. Leitura e aprovação da Ata da 8ª reunião ordinária; 03. Aprovação de planos de 

ensino do quadrimestre 2021.2; 04. Formulário de avaliação docente/discente enviado pela CPA; 05. 

Proposta de alteração no PPC apresentada pelo NDE; 06.  Adesão ao programa de mobilidade acadêmica da 

UFSB; 07. Processos de aproveitamento de estudos: Flávio Martins Gomes, Daiane Ramos da Silva e Isabela 

Rafael Soares Monteiro; 08. O que ocorrer. 

 

Expediente: Passando à pauta Nº01, o Prof. Wanderley informou que: Foi adicionada uma funcionalidade 

no SIGAA que permite que os coordenadores de curso possam acessar as turmas virtuais e gerar o PDF dos 

PEAs cadastrados; e que o e-mail do NDE fo criado pela DEA/PROGEAC ficando como: 

nde.engenhariacivil@ufsb.edu.br. Em relação à pauta Nº02 a Ata da oitava reunião ordinária foi 

aprovada por consenso dos membros presentes. Em relação à pauta Nº03, o os planos de ensino e 

aprendizagem do quadrimestre 2021.2 foram aprovados por consenso. Em relação à pauta Nº04, os 

membros sugeriram que o item sobre “avaliação do discente em relação à metodologia de avaliação adotada 

pelo docente” seja retirado e que  seja inserida uma aba para avaliação da instituição (secretaria, 

infraestrutura, colegiado, etc). Em relação à pauta Nº05, as sugestões de alterações no PPC do curso, 

realizadas pelo NDE foram acatadas. Devido ao fato de que alguns componentes básicos do curso ainda não 

estão definidos, no caso da Formação Geral e que outros são ofertados em conjunto com cursos de primeiro 

ciclo (principalmente pelo Bacharelado Interdisciplinar em Ciências), sendo normalmente oferecidos pelos 

respectivos cursos de primeiro ciclo, ficou decidido que o PPC reformulado será enviado ao Decanato do 

Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial após haver definição da Formação Geral e dos 

componentes que são ofertados em conjunto com o primeiro ciclo. Além disso, caso algum destes 

componentes que são ofertados em conjunto, já definidos no PPC da Engenharia Civil, tenha o nome 

alterado no primeiro ciclo, tal alteração poderá ser realizada no PPC da Engenharia Civil.  Em relação à 

pauta Nº06, o Colegiado decidiu não aderir ao programa de mobilidade acadêmica da UFSB, no que se 

refere a ofertas de componentes curriculares para 2021.3, por se tratar de um curso que está iniciando e com 

falta de docentes para componentes do curso. Em relação à pauta Nº07, os processos de aproveitamentos de 

estudos dos discentes Flávio Martins Gomes, Daiane Ramos da Silva e Isabela Rafael Soares Monteiro 

foram apreciados com emissão de parecer, conforme anexo, devendo estes serem inseridos no sistema 

SIPAC para continuidade. Nada mais havendo para se tratar foi encerrada a reunião às 12 horas e 00 

minutos, tendo este documento como registro oficial redigido por Wanderley de Jesus Souza, que após 

aprovado será assinado por este conselho.  Teixeira de Freitas, 07 de outubro de 2021. 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/wanderley-de-jesus-souza
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/wanderley-de-jesus-souza
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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 06/11/2021 17:59 ) 
VINICIUS NASCIMENTO RUFINO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1233613

(Assinado digitalmente em 08/11/2021 12:48 ) 
WANDERLEY DE JESUS SOUZA 

COORDENADOR DE CURSO

1955874
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NAIARA DE LIMA SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1254850
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BRUNA NAIANE ALEXANDRINO SANTOS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
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