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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 16ª reunião do Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Sanitária e 7 
Ambiental 8 

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 09h05min, 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/yco-ijba-jmc). Estiveram presentes nesta reunião as/os 12 
seguintes integrantes Abílio José Procópio Queiroz, Bruna Naiane Alexandrino Santos, 13 
Narcísio Cabral de Araújo, Raiane Silva da Cruz, Raonei Alves Campos e Rita de Cascia 14 

Avelino Suassuna. Iniciada a reunião, o Coordenador Narcísio reapresentou os pontos de 15 
pauta: 1 – Apreciação da ata da 15ª Reunião Ordinária do Colegiado do CGESA; 2 – 16 
Informes; 3 – Apreciação dos Planos de Ensino-Aprendizagem dos componentes 17 

curriculares ofertados aos discentes do curso no quadrimestre 2021.2; 4 – Definição de 18 
vagas nos componentes curriculares do quadrimestre 2021.3 para o Promover; 5 – Eleição 19 

para a Coordenação do Colegiado; 6 – O que ocorrer. No primeiro ponto de pauta, Abílio 20 
fez a leitura da ata da 15ª Reunião Ordinária deste colegiado, colocou em apreciação e esta 21 
foi aprovada por unanimidade. No segundo ponto de pauta, Raonei informou que o CFTCI 22 

está trabalhando na criação de uma resolução que tratará da alocação docente em 23 

componentes curriculares, esta visando definir critérios de prioridades entre componentes 24 
da Formação Geral e componentes básicos e específicos dos cursos de segundo ciclo. No 25 
terceiro ponto de pauta, foram apreciados os planos de ensino-aprendizagem dos 26 

componentes ofertados no quadrimestre, tendo sido aprovados os referentes aos CC 27 
TCI0012 – Projeto Integrador Modular de Prática de Engenharia Fase 3, que tem equipe 28 

docente formada por Abílio José Procópio Queiroz, Glaucemaria da Silva Rodrigues e 29 
Marcelo Soares Teles Santos, TCI0150 – Fundamentos de Álgebra, com a docente Bruna 30 
Naiane Alexandrino Santos, TCI0073 – Instalações prediais hidrossanitárias, também com 31 

a docente Bruna Naiane Alexandrino Santos, TCI0011 – Saneamento e gestão de resíduos, 32 
com o docente Abílio José Procópio Queiroz, TCI0070 – Saneamento ecológico, com a 33 

docente Rita de Cáscia Avelino Suassuna, e TCI0036 – Sistemas de abastecimento de 34 
água, também com o docente Abílio José Procópio Queiroz, enquanto os CC TCI0042 – 35 

Gestão de recursos hídricos e manejo de bacias hidrográficas, com o docente Vinicius de 36 
Amorim Silva, TCI0110 – Fundamentos de eletroeletrônica aplicada, com o docente Adriano 37 
de Jesus da Silva, e TCI0193 – Movimento e geometria, com o docente Lauro Antonio 38 
Barbosa, foram apreciados e, como seguem com as mesmas divergências mesmo após as 39 
solicitações de retificações, aprovados com a ressalva de necessitar que estas sejam feitas 40 

ainda. Ainda neste ponto, foi discutido e deliberado que a partir do próximo quadrimestre, 41 
os PEA serão avaliados na primeira reunião ordinária após o início deste e, aqueles que 42 
necessitarem de ajustes serão reavaliados na segunda reunião ordinária, ficando, após 43 
esta, arquivados, sendo aprovados ou não. No quinto ponto de pauta, foi apresentada a 44 
demanda do Promover e questionadas (os) as/os docentes presentes sobre a oferta de 45 
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vagas neste programa, tendo Bruna, Narcísio e Raonei indicado que não ofertarão vagas 46 

nos CC que ministrarão e Abílio e Rita indicado que ofertarão vagas, ficando, então, por 47 
conta do prazo curto para resposta à PROGEAC, especificamente à Coordenação de 48 

Práticas Educativas desta, o encaminhamento de consulta às/aos demais docentes que 49 
ministrarão neste curso no quadrimestre e envio dentro do prazo, mesmo que nem todas 50 
(os) respondam em tempo hábil. No sexto ponto de pauta, foi realizada a eleição para a 51 
Coordenação nos próximos dois anos e a única chapa que se candidatou foi Abílio, como 52 
coordenador, e Rita, como vice coordenadora, sendo realizada a votação e, em seguida, 53 

aprovada por unanimidade. Deste ponto de pauta também ficou um encaminhamento que 54 
foi o de consultar a representação técnica-administrativa sobre a indicação de uma/um 55 
representante para fazer parte deste Colegiado nos próximos dois anos, pois Raiane seguirá 56 
representando a classe discente neste. No último ponto de pauta, não houve abertura de 57 
discussão. Nada mais havendo a tratar, às 10h01min do mesmo dia, o Coordenador 58 

Narcísio declarou encerrada a reunião e lavrou a presente Ata que será assinada por todas 59 
(os) integrantes presentes.  60 

 


