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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 15ª reunião do Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Sanitária e 7 
Ambiental 8 

Aos trinta dias do mês de setembro 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/nob-eusr-igf). 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 14ª Reunião Ordinária do Colegiado do CGESA; 2 – Informes; 3 – 17 

Definição de calendário de reuniões para o quadrimestre 2021.2; 4 – Apreciação dos Planos 18 
de Ensino-Aprendizagem dos componentes curriculares ofertados aos discentes do curso 19 

no quadrimestre 2021.2; 5 – Atualização do Planejamento de oferta de componentes 20 
curriculares para o quadrimestre 2021.3; 6 – Definição de perfis de docentes demandados 21 
pelo curso para solicitação de vagas para concursos públicos; 7 – Definição de cursos afins 22 

para Processo Seletivo de Transferência Externa e ingresso de Diplomados 2021; e 8  – O 23 

que ocorrer. No primeiro ponto de pauta, Abílio fez a leitura da ata da 14ª Reunião Ordinária 24 
deste colegiado, colocou em apreciação e esta foi aprovada por unanimidade. No segundo 25 
ponto de pauta, não foram registrados informes. No terceiro ponto de pauta, foram definidas 26 

as datas para as reuniões ordinárias do restante do quadrimestre 2021.2, sendo 14 de 27 
outubro, 11 de novembro e 9 de dezembro de 2021, às 9 horas, as 3 reuniões ordinárias 28 

previstas. No quarto ponto de pauta, foram apreciados os planos de ensino-aprendizagem 29 
dos componentes ofertados no quadrimestre, porém, por dois motivos foi deliberado que 30 
estes necessitariam de ajustes: alguns estavam desconfigurados após a mudança nos 31 

campos do SIGAA feita pela PROTIC e outros estavam faltando o preenchimento de alguns 32 
campos, predominantemente o das referências básicas, tendo as pessoas presentes 33 

reforçado que deveriam ser solicitadas os devidos ajustes. No quinto ponto de pauta, foi 34 
apreciado o planejamento de oferta de componentes curriculares (CC) para o quadrimestre 35 

2021.3, porém nenhuma alteração foi sugerida, ficando apenas o encaminhamento de ser 36 
pedida uma nova confirmação de docentes responsáveis pelos CC. No sexto ponto de 37 
pauta, foram discutidos, a pedido da Congregação do CFTCI, os perfis que devem ser 38 
exigidos em concursos para docentes que possam atender às demandas deste curso e, de 39 
uma forma simplificada, por se tratar de uma discussão inicial, ficou registrada a 40 

necessidade mínima de duas/dois docentes com formação em Engenharia Sanitária e 41 
Ambiental e uma/um com formação em Engenharia Civil.  No sétimo ponto de pauta, foi 42 
observada a lista de cursos afins para Processo Seletivo de Transferência Externa e para 43 
ingresso de diplomados em 2021 e indicada pela professora Bruna Naiane a inclusão do 44 
curso de Matemática nesta lista, sendo ratificada pelas pessoas presentes. No último ponto 45 
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de pauta, não houve abertura de discussão. Nada mais havendo a tratar, às 14h53min do 46 

mesmo dia, o Coordenador Abílio declarou encerrada a reunião e lavrou a presente Ata que 47 
será assinada por todas (os) integrantes presentes.  48 


