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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO  

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL EM 09/09/2021 

 

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, aconteceu a oitava 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. 

Técnico administrativo titular: Fellype Suchi Ramos 

Discente titular: Edneia Rodrigues Vidal 

Docente suplente: ausente 

Técnico administrativo suplente: ausente 

Discente suplente: ausente 

Falta justificada: Bruna Naiane Alexandrino Santos 

 

Pontos: 01. Informes: Discentes atuantes no curso; Início das atividades  do quadrimestre ; e Semana de 

acolhimento; 02. Possibilidade de parceria entre SUZANO e UFSB com atuação de discentes do curso de 

Engenharia Civil – Diálogo com a representante do setor de Logística Florestal – Malha Viária na Bahia, 

Camila Torres Pinto; 03. Leitura e aprovação da Ata da sétima reunião deste conselho; 04. Processos de 

aproveitamento de estudos. 05. MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 36/2021 - DPA (11.01.04.08)- Consulta 

de cursos afins para Processo Seletivo de Transferência Externa e ingresso de Diplomados 2021, no que se 

refere ao interesse em modificar/alterar o anexo II do edital para próxima seleção. 

Expediente: Passando à pauta Nº01, o Prof. Wanderley informou que: o curso conta com 31 discentes 
ativos, em três entradas (2020.3, 2021.1 e 2021.2); No início das atividades do quadrimestre ocorreu a  
semana de acolhimento estudantil com presença da coordenação do curso. Em relação à pauta Nº02 , a 
coordenação apresentou a proposta da Suzano para elaboração de parceria com a UFSB (ANEXO). Após 
discussão ficou encaminhado que a coordenação do curso enviará uma proposta à Suzano, na qual a 
empresa cederá os equipamentos necessários para testes de laboratório, e a UFSB entrará com uma equipe 
de docentes e discentes para desenvolvimento dos projetos de pesquisa, extensão e estágio, como 
contrapartida. Em relação à pauta Nº03, a Ata da sétima reunião ordinária foi lida e aprovada por consenso 
dos membros presentes. Em relação à pauta Nº04, o processo de aproveitamento de estudos do discente 
Lucas Lopes de Souza foi aprovado. No processo em questão está sendo solicitado aproveitamento de 

estudos, por meio do método: dispensa por equivalência. Componente curricular objeto de dispensa desse 

requerimento: Equações diferenciais ordinárias aplicadas à ciências e tecnologias; Componente 

Curricular cursado com a provação: Equações diferenciais ordinária. O processo de aproveitamento de 
estudos da discente Daiane Ramos da Silva no qual são solicitados 27 aproveitamentos foi retirado de 
pauta, uma vez que há componentes solicitados que não possuem ementas. Desta forma a coordenação já 
notificou a discente a respeito dos itens faltantes. Em relação à pauta Nº05, o anexo II mencionado no 
memorando está relacionado com as áreas afins que são utilizadas atualmente para transferência externa, 

portadores de diploma e reingresso, definidas conforme o CINE Brasil e são: Agrimensura, Arquitetura e 
urbanismo, Engenharia cartográfica, Engenharia de agrimensura, Engenharia de agrimensura e 
cartográfica, Construção de edifícios, Controle de obras, Engenharia civil, Engenharia de recursos 
hídricos, Engenharia de transportes, Engenharia portuária, Estradas, Gestão de recursos hídricos, 
Material de construção. Após discussão ficou definido que para este momento não haverá sugestão de 
modificação/alteração. Nada mais havendo para se tratar foi encerrada a reunião às 11 horas e 02 minutos, 
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tendo este documento como registro oficial redigido por Wanderley de Jesus Souza, que após aprovado 
será assinado por este conselho.  Teixeira de Freitas, 09 de setembro 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 14/07/2022 17:38 ) 
FELLYPE SUCHI RAMOS 

TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

1167075

(Assinado digitalmente em 23/02/2022 15:37 ) 
VINICIUS NASCIMENTO RUFINO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1233613

(Assinado digitalmente em 23/02/2022 09:41 ) 
WANDERLEY DE JESUS SOUZA 

COORDENADOR DE CURSO

1955874

(Assinado digitalmente em 10/10/2022 14:53 ) 
NAIARA DE LIMA SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1254850
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