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Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) 1 

Campus Jorge Amado (CJA) 2 

Centro de Formação em Tecnociências e Inovação (CFTCI) 3 

Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental (BESA) 4 

Colegiado do Curso 5 

 6 

Ata da 13ª reunião ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia 7 
Sanitária e Ambiental 8 

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 14h05min, as/os 9 

integrantes do Colegiado do Curso de Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental 10 

(CGESA) reuniram-se remotamente, por meio de sala virtual da plataforma Google 11 
Meet (https:// meet.google.com/ysf-ppnu-nkj). Estiveram presentes nesta reunião as/os 12 
seguintes integrantes Abílio José Procópio Queiroz, Bruna Naiane Alexandrino Santos, 13 
Raiane Silva da Cruz, Raonei Alves Campos e Rita de Cascia Avelino Suassuna. Iniciada a 14 

reunião, o Coordenador substituto Abílio reapresentou os pontos de pauta: 1 – Informes; 2 15 
– Avaliação do planejamento de oferta dos componentes curriculares (CC) para os próximos 16 
quadrimestres; 3 – Apreciação dos pareceres referentes ao processo de aproveitamento de 17 

estudos de Nubia da Hora da Silva; 4 – Apreciação dos pareceres referentes ao processo 18 
de aproveitamento de estudos de Welington Nogueira Cordeiro Júnior; 5 – Apreciação dos 19 

pareceres referentes ao processo de aproveitamento de estudos de Angélica Macedo 20 
Oliveira; 6 – Apreciação dos pareceres referentes ao processo de aproveitamento de 21 
estudos de Pedro Manoel Silveira Campos; e 7  – O que ocorrer. No primeiro ponto de pauta, 22 

Abílio informou que está, desde o dia 14 de junho de 2021, substituindo o Coordenador 23 

Narcísio que está afastado por Licença para tratamento de saúde, estando esta programada 24 
para finalizar no dia 20 de agosto de 2021. Ainda nos informes, Abílio falou da necessidade 25 
de ser iniciado o trabalho para as eleições do Colegiado. Rita, em seguida, informou que 26 

existem oportunidades de estágio para discentes da UFSB e não está havendo demanda, 27 
a exemplo de uma vaga na Empresa Municipal de Água e Saneamento (EMASA), mas que 28 

pela necessidade de discentes terem já cursado no mínimo 70% do curso ainda não havia 29 
sido ocupada.  No segundo ponto de pauta, Abílio reapresentou o planejamento da oferta 30 
de componentes curriculares para o ano de 2021 e destacou a necessidade de ajuste por 31 

conta da impossibilidade de o professor Narcísio ministrar algum CC, como já aconteceu no 32 
quadrimestre 2021.1 quando o CC Hidráulica foi cancelado, e pela coincidência de parte do 33 

período letivo do quadrimestre 2021.2 e os dias da Licença dada a Narcísio. Assim, pela 34 
proximidade do início do quadrimestre, apenas participantes do Colegiado foram 35 

consultadas (os) sobre a possibilidade de ministrar o CC Sistemas de Drenagem Urbana 36 
em substituição a Narcísio, mas as respostas foram negativas, restando, desta forma, 37 
apenas a alternativa do cancelamento deste, o que foi definido de forma unânime pelas 38 
pessoas presentes na reunião. Raiane, então, pediu a inclusão de algum CC na oferta do 39 
quadrimestre 2021.2 e a única possibilidade foi de um CC optativo, tendo sido definido o CC 40 

Saneamento e gestão de resíduos, a ser ministrado por Abílio. A outra decisão tomada em 41 
relação ao planejamento do ano de 2021 foi que, em um eventual caso de não retorno de 42 
Narcísio às atividades até o início do quadrimestre 2021.3, Raonei e Abílio ficarão com a 43 
responsabilidade de ministrar o CC Hidráulica neste quadrimestre. No terceiro ponto de 44 
pauta, foram apreciados os pareceres referentes ao processo do pedido de aproveitamento 45 
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de estudos feito pela discente Nubia da Hora da Silva do CC "Energia e Entropia", dado pelo 46 

docente Márcio Roberto de Garcia Maia, com média final 9,5, do CC "Microbiologia: noções 47 
básicas", dado pelo docente Fernando Mauro Pereira Soares, com média final 7,0, sendo 48 

de forma unânime a aprovação destes seguindo o que foi apresentado pelos pareceristas. 49 
No quarto ponto de pauta, foram apreciados os pareceres referentes ao processo do pedido 50 
de aproveitamento de estudos feito pelo discente Welington Nogueira Cordeiro Júnior do 51 
CC "Algoritmos e técnicas de programação de computadores", dado pelo docente Edcarllos 52 
Gonçalves dos Santos, com média final 7,8, do CC "Cálculo Multivariado: Processos de 53 

Integração", dado pela docente Bruna Naiane Alexandrino Santos, com média final 10,0, do 54 
CC "Equações diferenciais ordinárias aplicada à ciência e tecnologia", dado pela docente 55 
Danielle Oliveira Costa Santos, com média final 9,8, do CC "Estatística para as ciências", 56 
dado pela docente Danielle Oliveira Costa Santos, com média final 9,5, e do CC "Mecânica 57 
dos solos", dado pela docente Bruna Naiane Alexandrino Santos, com média final 9,6,  58 

sendo de forma unânime a aprovação destes seguindo o que foi apresentado pelas (os) 59 
pareceristas. Ainda sobre o processo do discente Welington, não havia, até a data da 60 
reunião, sido recebido o parecer do CC “Processos químicos da matéria inorgânica” e foi 61 

definido que na próxima reunião este seria analisado para fechamento do processo. No 62 
quinto ponto de pauta, foi apreciado o parecer referente ao processo do pedido de 63 
aproveitamento de estudos feito pela discente Angélica Macêdo Oliveira do CC "Cálculo 64 
Univariado: Funções e Variações", dado pela docente Bruna Naiane Alexandrino Santos, 65 

com média final 7,8, sendo de forma unânime a aprovação deste seguindo o que foi 66 
apresentado pela parecerista. Ainda sobre o processo da discente Angélica, o parecer do 67 

CC “Representação Gráfica para Engenharia” havia sido enviado sem a nota, tendo sido 68 
proposto por Raonei o pedido de revisão do documento e uma reanálise na próxima reunião. 69 
O sexto ponto de pauta não aconteceu, pois não havia sido entregue, até o início da reunião, 70 

um parecer sobre o pedido de aproveitamento de estudos feito pelo discente Pedro Manoel 71 

Silveira Campos do CC "Fundamentos de Química”, ficando a análise deste para a próxima 72 
reunião. No último ponto de pauta não houve conteúdo discutido. Nada mais havendo a 73 
tratar, às 15h06min do mesmo dia, o Coordenador Abílio declarou encerrada a reunião e 74 

lavrou a presente Ata que será assinada por todas (os) integrantes presentes. 75 


