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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO  

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL EM 01/04/2021 

 

No primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte e um aconteceu a terceira 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: meet.google.com/ajx-vbji-vvr. 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), Naiara de Lima Silva, Vinícius Nascimento Rufino. 

Técnico administrativo titular: Fellype Suchi Ramos 

Discente titular: Edneia Rodrigues Vidal 

Docentes suplentes: Livia Lima dos Santos Lemos 

Técnico administrativo suplente: ausente 

Discente suplente: ausente 

Falta justificada: João Batista Lopes da Silva 

Pontos de pauta: 01. Informes; 02. Aprovação da Ata da primeira reunião (compartilhada para edição): 

https://docs.google.com/document/d/1bkDlPY7wq1sKJwOY9luAHVBBbxiA_5n5/edit; 3. 

Aprovação de resoluções do curso disponibilizadas em: 

https://docs.google.com/document/d/1fIoHhA5D32VtKu1lboWupDbEagnXlZJ4/edit; 4. Planejamento 

acadêmico do curo de Eng. Civil disponível em: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZmpG-

khRa4Zi0yPSDu4ipArMXmupGPia/edit#gid=1273418873  

Expediente: Passando a pauta Nº01, o Prof. Wanderley informou: que houve o processo para escolha de 

decano e vice-decano, com uma chapa inscrita (Pro. Andre Rego e Prof. Frederico Neves), sendo esta 

indicada para os cargos correspondentes; que na última reunião do CFDT houve discussão sobre as formas 

de divulgação dos cursos e da UFSB, sendo indicado que deverá haver um setor da UFSB responsável para 

este alinhamento, sendo esta tarefa difícil de ser operada pelas coordenações de curso apenas, considerando 

as atribuições que estas já possuem; e que foi realizado um questionamento aos discentes e docentes do curso 

de Eng. Civil a respeito do andamento dos componentes, tendo-se respostas positivas até o momento, tanto 

por parte dos docentes, quanto dos discentes que responderam.  

Em relação à pauta Nº02, a Ata da segunda foi aprovada por 4 votos a favor e 2 abstenções dos presentes e 

será colocada no SIPAC para assinatura eletrônica dos membros do conselho.  No momento da aprovação da 

Ata, a representante discente ainda não se encontrava presente. 

Em relação à pauta Nº03, após discussão, 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 foram aprovadas por consenso dos 

membros. As referidas resoluções seguem como anexo deste documento. 

Em relação à pauta Nº04, o Prof. Wanderley apresentou a proposta de planejamento acadêmico para a turma 

2020.3 (entrada por migração), desde a entrada no quadrimestre 2020.3 até o cumprimento do currículo do 

curso.  Após discussão foi indicado que o colegiado tenha atenção para que não sejam ofertadas cargas 

excessivas de componentes visando o melhor aproveitamento dos mesmos pelos discentes e que no 

planejamento seja considerando ofertas de componentes específicos em conjunto com componentes básicos, 

até que estes estejam cumpridos, considerando aqueles a serem cursados como “pré-requisitos”. Ao final da 

discussão foi sugerido que a planilha de planejamento seja completada com os possíveis docentes que 

poderão ofertar os respectivos componentes do currículo do curso. Nada mais havendo para se tratar foi 

encerrada a reunião às 11 horas e 30 minutos, tendo este documento como registro oficial redigido por 

https://docs.google.com/document/d/1bkDlPY7wq1sKJwOY9luAHVBBbxiA_5n5/edit
https://docs.google.com/document/d/1fIoHhA5D32VtKu1lboWupDbEagnXlZJ4/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZmpG-khRa4Zi0yPSDu4ipArMXmupGPia/edit#gid=1273418873
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZmpG-khRa4Zi0yPSDu4ipArMXmupGPia/edit#gid=1273418873
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Wanderley de Jesus Souza, que após aprovado será assinado por este conselho.  Teixeira de Freitas, 01 de 

abril 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 16/04/2021 11:47 ) 
FELLYPE SUCHI RAMOS 

TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

1167075

(Assinado digitalmente em 15/04/2021 14:31 ) 
LIVIA SANTOS LIMA LEMOS 

DIRETOR

1156996

(Assinado digitalmente em 15/04/2021 14:01 ) 
VINICIUS NASCIMENTO RUFINO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1233613

(Assinado digitalmente em 26/04/2021 08:43 ) 
WANDERLEY DE JESUS SOUZA 

COORDENADOR DE CURSO

1955874

(Assinado digitalmente em 16/04/2021 07:17 ) 
NAIARA DE LIMA SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1254850

(Assinado digitalmente em 20/04/2021 14:11 ) 
BRUNA NAIANE ALEXANDRINO SANTOS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1407899
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