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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

COLEGIADO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
 
 

ATA Nº 1208 / 2022 - CESA (11.01.05.01.02) 
 
Nº do Protocolo: 23746.009847/2022-34

Itabuna-BA, 17 de outubro de 2022.

Ata da 7ª reunião do NDE do Curso de Bacharelado em Engenharia Sanitária e
Ambiental

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h05min, 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/gqm-stke-ozb).
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 apresentação das
edições dos componentes curriculares; 3 - Discussão de reajuste das edições na
perspectiva da mudança para o regime semestral; e 4 - O que ocorrer. No primeiro
ponto de pauta, Tácia informou que o NDE do Bacharelado Interdisciplinar em
Ciências (BI Ciências) estava trabalhando nos componentes curriculares
considerados do Núcleo de Formação Básica conforme o trabalho que também está
sendo feito nos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) dos cursos de Engenharia,
tendo, inclusive, acatado as mudanças propostas para os componentes curriculares
(CCs) das áreas de Química e de Física. Raonei informou que decanas(os) da
universidade haviam se reunido para tratarem sobre uma eventual mudança ao
regime semestral e que de forma unânime todos decidiram por provocar esta
mudança. Tácia sugeriu a criação de uma carta a ser enviada à Pró-Reitoria de
Gestão Acadêmica (PROGEAC), com a assinatura de todos os NDEs da área das
Ciências exatas, sobre o interesse em reformular a formação básica, sobretudo com
alterações na Formação Geral (FG) que sejam eficazes para atendimento a estes
cursos. De forma unânime, todos entenderam que este NDE deveria acompanhar. No
segundo ponto de pauta, Raonei apresentou as ementas que foram criadas, partindo
de modificações nas já existentes, para CCs de Física e Matemática, tendo sido um
trabalho feito por ele e pela professora Danielle. Todas(os) as/os presentes
parabenizaram pelo trabalho e entenderam que as mudanças melhorarão bastante a
formação básica no curso. Raonei destacou, mais uma vez, que o trabalho foi feito na
perspectiva de atendimento a todos os cursos. No terceiro ponto de pauta, foi
trabalhado o reajuste já considerando o indicado pela PROGEAC de ?reformularem
fazendo o exercício da semestralidade?, pois, mesmo não sendo oficial, havia um
indicativo de que a mudança aconteceria. A propósito, Raonei já mostrou que as
ementas apresentadas foram criadas para os dois modelos, pois já tinham, por
exemplo, feito as divisões das físicas como ?Física I A? e ?Física I B? pensando na
união se algum dia a mudança acontecesse. Considerando a necessidade de
aproveitar essa grande reformulação, com nova FG, curricularização da extensão e
mudança de quadrimestre para semestre, foi observada a necessidade da redução
da carga horária considerada excessiva e incompatível com os cursos de Engenharia
de outras instituições de ensino superior (IES), e, dessa forma, o entendimento inicial
e unânime foi de que deveria ser feita a retirada dos CCs dos blocos de ?Projeto
Integrador Modular?, sendo seis CCs nesses blocos, os de empreendedorismo e os
de práticas de Engenharia, deixando, em substituição, CCs como ?Introdução à
Engenharia? e ?Empreendedorismo sustentável? e o ?Trabalho de conclusão de
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curso?. A matriz, antes formatada em quadrimestres, foi já mudada para semestres,
tendo, então, 10 semestres e a distribuição dos CCs em 5 anos. No quarto e último
ponto de pauta nenhuma discussão foi aberta. Nada mais havendo a tratar, às
15h50min do mesmo dia, o coordenador Abílio declarou encerrada a reunião e lavrou
a presente Ata que será assinada por todas(os) integrantes presentes.
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COORDENADOR DE CURSO 
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PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
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