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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO  

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL EM 09/06/2021 

 

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, aconteceu a quinta 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://meet.google.com/grz-cmru-qpp. 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) e Nayara Lima Silva. 

Técnico administrativo titular: Fellype Suchi Ramos 

Docentes suplentes: Ausentes 

Técnico administrativo suplente: ausente 

Discente suplente: Lucas Lopes de Souza 

Falta justificada: Edneia Rodrigues Vidal e João Batista Lopes da Silva 

 

Pontos: 01. Informes; 02. Aprovação da Ata da quarta reunião que foi compartilhada para edição no seguinte 

endereço: https://docs.google.com/document/d/17UfReF2iAmlq-omeP1O_NL-UBw2kt5J4/edit; 03. 

Aprovação ad referendum de processo de aproveitamento de estudos do discente Lucas Lopes de Souza; 04. 

Planejamento acadêmico com possibilidade de inserção das professoras Bruna Naiane Alexandrino Santos e 

Naiara de Lima Silva do CJA, na oferta de componentes do curso – disponível em: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P6ijlC2on4l6xlmqYgg7Zb0pB1yNyC6o/edit#gid=1029195016; 05. 

Sugestões para melhorias na qualidade do curso de Engenharia Civil; 06. Formação do NDE do curso de 

Eng. Civil. 

 

Expediente: Passando à pauta Nº01, o Prof. Wanderley informou: que a redistribuição do prof. Elmagno 

Catarino Santos Silva da UTFPR para o CFDT-UFSB, aprovada neste colegiado na quarta reunião, encontra-

se em andamento entre as instituições envolvidas; que o curso possui 8 (oito) ingressantes no período 2021.1  

e 5 (cinco) ingressantes para 2021.2; e que na semana de acolhimento estudantil o decanato junto com os 

coordenadores se reuniram no dia 02/06/2021 para fazer uma breve explanação sobre o centro e dar as boas 

vindas. Em relação à pauta Nº02, a Ata da quarta reunião foi aprovada por consenso dos membros presentes. 

Em relação à pauta Nº03, foi aprovado ad referendum para que o discente Lucas Lopes de Souza possa usar 

dispensa do componente  Topografia & Georreferenciamento tendo cursado Topografia e Planejamento 
Territorial.  Em relação à pauta Nº04, o Prof. Wanderley expôs a condição de déficit de docentes de 

formação em Eng. Civil. Após discussão sobre o planejamento acadêmico para as turmas atuais e futuras, as 

Professoras Naiara e Bruna se disponibilizaram em ministrar componentes de suas áreas no curso de Eng. 

Civil, nos quadrimestres sequentes, conforme disponibilidade de carga horárias das mesmas. Em relação à 
pauta Nº5, Prof. Wanderley apresentou a proposta de possibilidade para disponibilizar uma junta de 
docentes do curso para visitar os laboratórios de Engenharia Civil de outras instituições, a fim de colher 
informações para montagem futura dos laboratórios do Curso bem como para elaborar arquivos de aulas 
práticas em formato digital; e sugestão para parcerias de aulas práticas em outras instituições próximas do 
Campus Paulo Freire - diálogo já iniciado em 15/05/2021 entre a coordenação do curso de Eng. Civil da 
UFSB e a coordenação do curso de Eng. Civil do IFBA de Eunápolis BA (Profa. Catharine). Após discussão, a 
proposta de visitar outras instituições foi rejeitada, neste momento. Por outro lado, foi definido que a 
coordenação deverá continuar os diálogos com instituições próximas, visando parcerias para práticas de 
ensino. Neste sentido, quando as atividades presenciais retornarem,  deverá ser retomado o diálogo com a 
coordenação do IFBA de Eunápolis, por ser a instituição pública com curso de Engenharia Civil mais próxima 
do Campus Paulo Freire. Em relação à pauta Nº6, os membros do colegiado Wanderley, Bruna e Naiara se 
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disponibilizaram em fazer parte do NDE. Considerando que o NDE é formado por 5 docentes, os demais 
membros do colegiado serão consultados sobre a possibilidade de integrar o NDE e este ponto será 
retomado na próxima reunião deste conselho (sexta reunião). Nada mais havendo para se tratar foi 
encerrada a reunião às 11 horas e 10 minutos, 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 
junho 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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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 08/07/2021

ATA Nº 504/2021 - CFDT (11.01.07.08) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 13/07/2021 14:30 ) 
FELLYPE SUCHI RAMOS 

TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

1167075

(Assinado digitalmente em 19/07/2021 14:11 ) 
WANDERLEY DE JESUS SOUZA 

COORDENADOR DE CURSO

1955874

(Assinado digitalmente em 09/07/2021 09:38 ) 
NAIARA DE LIMA SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1254850

(Assinado digitalmente em 21/07/2021 17:40 ) 
BRUNA NAIANE ALEXANDRINO SANTOS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1407899
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