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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO  

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL EM 04/03/2021 

 

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um aconteceu a segunda 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-souz. 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), João Batista Lopes da Silva, Naiara de Lima Silva, Vinícius Nascimento Rufino. 

Técnico administrativo titular: ausente. 

Discente titular: Edneia Rodrigues Vidal 

Docentes suplentes: ausentes 

Técnico administrativo suplente: ausente 

Discente suplente: Lucas Lopes de Souza 

Falta justificada: Não houve justificativa 

Pontos de pauta: 01. Informes; 02. Inserção do representante discente no colegiado; 03. Aprovação da Ata 

da primeira reunião (foi compartilhada para edição) 

https://docs.google.com/document/d/10XN6N_2ErzKFZXkjGh9DMiEhCC_q1XI3/edit; 4. Aprovação de 

planos de ensino 2020.3 (Parecer – Wanderley); 5. Aprovação de resoluções do curso – ANEXO e 

disponibilizado em: https://docs.google.com/document/d/1fIoHhA5D32VtKu1lboWupDbEagnXlZJ4/edit; 6. 

Expectativas de infraestrutura para o curso e busca de parcerias - Relatoria do ponto de pauta sobre 

estreitamento de parcerias do CFDT (ANEXO); 7. Planejamento acadêmico anual com fluxo de oferta 2021 

– Solicitação do decanato e metodologia a ser usada pelo colegiado. 

Expediente: Passando a pauta Nº01, o Prof. Wanderley informou que a semana de acolhimento foi um 

sucesso, contando com diálogo entre a coordenação e discentes da UFSB no primeiro dia e roda de conversa 

sobre atuações profissionais na Engenharia Civil no segundo dia, com participação do colegiado do curso e 

dos Engenheiros Civis Juvenilson e Talles na condição de convidados externos, membros da empresa Plan 

Engenharia de Teixeira de Freitas. Em relação ao início do curso, três docentes temporários tomaram posse e 

estão atuando em componentes da Engenharia civil, suprindo todos os componentes propostos para o 

quadrimestre 2020.3. Em relação à pauta Nº02, o Prof. Wanderley deu boas vindas e apresentou os 

integrantes da representação discente no colegiado, Edneia Rodrigues Vidal (titular) e Lucas Lopes de Souza 

(suplente), eleitos dentre os discentes do curso, em seguida passou a palavra para os discentes. A discente 

Edneia comentou sobre a importância de estar presente na representação, tanto pessoalmente quanto para o 

curso. Em relação à pauta Nº03, a Ata da primeira reunião foi aprovada com 5 votos a favor e 1 abstenção.  

Em relação à pauta Nº04, após discussão, o parecer sobre planos de ensino foi aprovado com 6 votos a 

favor. Em relação à pauta Nº05, após discussão, foi sugerido que a Resolução nº 1 que traz a 

regulamentação do projeto final de curso, Resolução nº2 para regulamentação do estágio supervisionado 

obrigatório em engenharia civil e a Resolução nº 03 para validação das atividades complementares do curso 

sejam revisadas pelos membros do colegiado até a data de 22 de março de 2021, quando o coordenador irá 

reunir as colocações e sugestões de alterações para apresentação das mesmas na próxima reunião. Em relação 

à pauta Nº06, o Prof. Wanderley apresentou o documento que trata sobre estreitamento de parcerias e plano 

de trabalho do Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial (CFDT). Após a apresentação, solicitou 

auxílio dos demais membros do colegiado do curso para indicação de parcerias.  Profa. Naira sugeriu entrar 

em contato com as instituições privadas de Teixeira de Freitas e de instituições públicas para fazer a parte 

prática dos componentes. Edneia sugeriu que deveria fazer contato com a instituição Pitágoras em Teixeira 

de Freitas. Entendeu-se que como base no planejamento acadêmico será possível definir melhor sobre as 

possíveis parcerias.  

 

https://docs.google.com/document/d/10XN6N_2ErzKFZXkjGh9DMiEhCC_q1XI3/edit
https://docs.google.com/document/d/1fIoHhA5D32VtKu1lboWupDbEagnXlZJ4/edit


 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Sul da Bahia 

Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial 

Colegiado do Bacharelado em Engenharia Civil 

 

2 

 

Em relação à pauta Nº07, o Prof. Wanderley propôs um formulário eletrônico para consulta aos discentes 

sobre os componentes a serem cursados e solicitou que o colegiado se posicionasse sobre a metodologia a ser 

usada para fazer o planejamento acadêmico, utilizando o formulário previamente construído, e considerando 

que os discentes chegam no curo por migração com diferentes níveis de conhecimento, ou seja, diferentes  

componentes já cursados e faltando para cursar. Após discussão chegou-se à conclusão de que o Prof. 

Wanderley irá encaminhar o referido formulário aos estudantes, solicitando que marquem no mesmo os 

componentes que faltam para serem cursados, conforme o currículo do curso (PPC). O planejamento será 

realizado a partir das informações contidas no formulário e será discutido na próxima reunião. Nada mais 

havendo para se tratar foi encerrada a reunião às 12 horas e 03 minutos, tendo este documento como registro 

oficial redigido por Wanderley de Jesus Souza, que após aprovado será assinado por este conselho.  Teixeira 

de Freitas, 04 de março 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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