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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

COLEGIADO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
 
 

ATA Nº 1209 / 2022 - CESA (11.01.05.01.02) 
 
Nº do Protocolo: 23746.009848/2022-07

Itabuna-BA, 17 de outubro de 2022.

Ata da 8ª reunião do NDE do Curso de Bacharelado em Engenharia Sanitária e
Ambiental

Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h05min,
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/aoy-kqiq-qqy).
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; e 3 - O que ocorrer. No primeiro ponto de
pauta, Abílio informou que a Coordenação de Graduação da Pró-Reitoria de Gestão
Acadêmica (PROGEAC) havia enviado a orientação, baseada no Decreto Federal n°
5.626/2005, na Lei Federal n° 10.098/2000, na Lei Federal n° 10.436/2002 e na
Resolução n° 12/2022 da UFSB, de que deveria ser incluído nas matrizes
curriculares dos novos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) o componente
curricular (CC) Libras como um CC optativo. Abílio informou que foi solicitada a cada
centro de formação uma lista de perfis de vagas para eventuais concursos públicos e
que, mesmo o CBESA tendo definido os perfis que seriam mais interessantes para
eventuais novas contratações, o Centro de Formação em Tecnociências e Inovação
(CFTCI) havia definido que a vaga garantida a esta unidade e a outra vaga que esta
galgaria seriam destinadas ao curso de Bacharelado em Engenharia de Logística e
Transportes, pois havia uma lacuna em uma parte do curso em relação a docentes
para atendimento de alguns CCs obrigatórios. Raonei fez uma fala sobre a reunião
que aconteceu com coordenadores de Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) dos
outros cursos de Engenharia e sobre o avanço no tempo não está acontecendo
paralelamente ao avanço dos trabalhos em alguns NDEs, destacando que
deveríamos avançar e que a padronização teria que seguir quem estivesse mais
avançado. No segundo ponto de pauta, foi, mais uma vez, trabalhado no fluxograma
e, pela primeira vez, o NDE chegou a um entendimento que havia fechado este,
lógico, deixando como ?variável? apenas a Formação Geral (FG) que seguia em
discussão sobre a flexibilização para a oferta de CCs que atendessem demandas
específicas de cada área. O encaminhamento, então, foi de que docentes
responsáveis por CCs de suas áreas deviam ser consultadas(os) sobre a adequação
nas ementas destes, pois, com a mudança para o regime semestral, havia a
necessidade de ajustes em conteúdos e de estudo da adequação carga horária x
conteúdo. Foi levantada uma discussão sobre problema comum que é o de termos,
na UFSB, uma lista extensa de CCs semelhantes em conteúdos, com nomes
praticamente iguais, mas com códigos diferentes, a exemplo dos CCs de Topografia,
e entendeu-se, por unanimidade, que deveria ser feita uma provocação à PROGEAC
sobre isto, para que esta considerasse a possibilidade de unificação de vários destes
e não apenas ter as equivalências cadastradas. No terceiro e último ponto de pauta,
Abílio discutiu como seria o trabalho de modificação dos demais itens do PPC, já que
até então o foco tinha sido no fluxograma, pois deveremos, então, escrever os
tópicos propostos em um documento com as diretrizes para a reformulação passado
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pela PROGEAC, que agora o PPC ficará mais enxuto. Ainda destacou que aconteceu
uma reunião entre NDE e PROGEAC, na qual foram dadas orientações sobre como
implementaremos a extensão no PPC e que deveremos já o fazer, considerando as
atividades de extensão e os CCs de extensão (CCEx) que foram discutidos durante
esta. Nada mais havendo a tratar, às 10h30min 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 00:45 ) 
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 
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PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
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PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
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