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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

COLEGIADO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
 
 

ATA Nº 1207 / 2022 - CESA (11.01.05.01.02) 
 
Nº do Protocolo: 23746.009846/2022-61

Itabuna-BA, 17 de outubro de 2022.

Ata da 6ª reunião do NDE do Curso de Bacharelado em Engenharia Sanitária e
Ambiental

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 09h, as/os
integrantes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Bacharelado em
Engenharia Sanitária e Ambiental (CBESA) reuniram-se remotamente, por meio de
sala virtual da plataforma Google Meet (https://meet.google.com/qro-hfiu-uuz).
Estiveram presentes nesta reunião as/os seguintes integrantes: Abílio José Procópio
Queiroz, Narcísio Cabral de Araújo, Raonei Alves Campos, Rita de Cascia Avelino
Suassuna e Tácia Costa Veloso. Iniciada a reunião, o Coordenador Abílio
reapresentou os pontos de pauta: 1- Informes; 2 - Continuação da montagem do
fluxograma do curso; e 3 - O que ocorrer. Como informe, Abílio registrou que estava
aberto o prazo para submissões de projetos ao Programa de Monitoria Acadêmica da
UFSB com 30 bolsas para o quadrimestre 2021.3. Raonei pediu a palavra e informou
que estava participando de reuniões de outros Núcleos Docentes Estruturantes
(NDEs), como membro ou como convidado, dando apoio com vistas a padronização
almejada e tomando como base, então, o fluxograma do CBESA, pois era o que se
encontrava mais avançado nos trabalhos de reformulação. Raonei registrou também
que, no dia 28 de outubro, na condição de coordenador do curso de Licenciatura
Interdisciplinar em Matemática (LI Matemática), tinha conduzido uma reunião com
coordenadoras(es) de cursos de Engenharia do Campus Jorge Amado e com o
coordenador do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências (BI Ciências), para discutir
dúvidas comuns que seriam levadas para uma reunião com a Pró-Reitoria de Gestão
Acadêmica (PROGEAC), que acontecerá no dia 11 de novembro e que foi por ele
solicitada para discussões acerca dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) em
reformulação. No segundo ponto de pauta, assim como em reuniões anteriores,
seguindo a mesma metodologia de trabalho adotada em outras reuniões de trabalho
conjuntamente com outros cursos, Raonei transmitiu a tela contendo o arquivo com
fluxograma em edição e foi, mais uma vez, trabalhada a ordem dos componentes
curriculares (CCs). O trabalho foi mais direto e os encaminhamentos deixados foram
de que Abílio e Narcísio, enquanto membros com formação em Engenharia Sanitária
e Ambiental, deverão trabalhar nos CCs do Núcleo de Formação Específica, para a
finalização do fluxograma. Uma discussão específica foi feita acerca da necessidade
da inclusão do CC Operações unitárias aplicadas, proposto por Abílio e Narcísio, pois
seria pré-requisito para diversos CCs da formação específica. No terceiro e último
ponto de pauta nenhuma discussão foi aberta. Nada mais havendo a tratar, às
11h22min do mesmo dia, o coordenador Abílio declarou encerrada a reunião e lavrou
a presente Ata que será assinada por todas(os) integrantes presentes.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 17/10/2022 00:38 ) 
ABILIO JOSE PROCOPIO QUEIROZ 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 3071512 

(Assinado digitalmente em 17/10/2022 10:52 ) 
NARCISIO CABRAL DE ARAUJO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 3027166 
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(Assinado digitalmente em 17/10/2022 07:30 ) 
RAONEI ALVES CAMPOS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1082364 

(Assinado digitalmente em 17/10/2022 09:22 ) 
RITA DE CASCIA AVELINO SUASSUNA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1187551 

(Assinado digitalmente em 17/10/2022 09:54 ) 
TACIA COSTA VELOSO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1010702 
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