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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 14ª reunião do Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Sanitária e 7 
Ambiental 8 

Aos trinta dias do mês de agosto 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/qzo-crws-zov). Estiveram presentes nesta reunião as/os 12 
seguintes integrantes Abílio José Procópio Queiroz, Bruna Naiane Alexandrino Santos, 13 
Raiane Silva da Cruz e Rita de Cascia Avelino Suassuna. Narcísio Cabral de Araújo seguia 14 

de licença por problemas de saúde e Raonei Alves Campos justificou a sua ausência. 15 
Iniciada a reunião, o Coordenador substituto Abílio reapresentou os pontos de pauta: 1 – 16 
Apreciação da ata da 13ª Reunião Ordinária do Colegiado do CGESA; 2 – Informes; 3 – 17 

Apreciação do parecer referente ao processo de aproveitamento de estudos de Welington 18 
Nogueira Cordeiro Júnior; 4 – Apreciação do parecer referente ao processo de 19 

aproveitamento de estudos de Angélica Macedo Oliveira; 5 – Apreciação do parecer 20 
referente ao processo de aproveitamento de estudos de Pedro Manoel Silveira Campos; e 21 
6  – O que ocorrer. No primeiro ponto de pauta, Abílio fez a leitura da ata da 13ª Reunião 22 

Ordinária deste colegiado, colocou em apreciação e esta foi aprovada por unanimidade. No 23 

segundo ponto de pauta, não foram registrados informes. No terceiro ponto de pauta, foi 24 
apreciado o parecer referente ao processo do pedido de aproveitamento de estudos feito 25 
pelo discente Welington Nogueira Cordeiro Júnior do CC "Processos Químicos da Matéria 26 

Inorgânica", dado pela docente Tácia Costa Veloso, com média final 10,0, sendo de forma 27 
unânime a aprovação deste seguindo o que foi apresentado pela parecerista. No quarto 28 

ponto de pauta, foi apreciado o parecer referente ao processo do pedido de aproveitamento 29 
de estudos feito pela discente Angélica Macedo Oliveira do CC "Representação Gráfica para 30 
Engenharia", dado pela docente Julia Carvalho Dias de Gouvêa, com média final 8,3, sendo 31 

de forma unânime a aprovação deste seguindo o que foi apresentado pela parecerista. No 32 
quinto ponto de pauta, foi apreciado o parecer referente ao processo do pedido de 33 

aproveitamento de estudos feito pelo discente Pedro Manoel Silveira Campos do CC 34 
"Fundamentos de Química", dado pela docente Tácia Costa Veloso, com média final 8,3, 35 

sendo de forma unânime a aprovação deste seguindo o que foi apresentado pela 36 
parecerista. No último ponto de pauta, foi discutida a forma de avaliação dos Planos de 37 
Ensino-Aprendizagem a ser feita na 15ª reunião ordinária, onde as/os presentes deliberaram 38 
por uma metodologia onde apenas seriam verificados se todos os campos abertos no 39 
SIGAA para preenchimento haviam sido alimentados pela (o) docente responsável por cada 40 

componente curricular e se na descrição da metodologia a ser utilizada as resoluções que 41 
tratam dos métodos a serem seguidos por todas (os) docentes, sobretudo os excepcionais 42 
definidos para o período de pandemia, estão sendo abordados/previstos, deixando, então, 43 
o que houver além disso sob a responsabilidade da (o) respectiva (o) docente. Nada mais 44 
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havendo a tratar, às 14h36min do mesmo dia, o Coordenador Abílio declarou encerrada a 45 

reunião e lavrou a presente Ata que será assinada por todas (os) integrantes presentes. 46 


