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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 18ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia 7 
Sanitária e Ambiental 8 

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 17h02min, 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/kgj-obeh-tud). 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 Abílio reapresentou os pontos de 15 
pauta: 1 – Informes; 2 – Apreciação da ata da 17ª Reunião Ordinária do Colegiado do 16 
CGESA; 3 – Apreciação de pareceres referentes ao processo de aproveitamento de estudos 17 

da discente Brenda da Paixão Nogueira (Protocolo n° 23746.009354/2021-59); 4 – Definição 18 
da nova Coordenação de Estágio do CGESA; 5 – Apresentação da servidora Luciana Rosa 19 

Batista como representante TAE no CGESA; e 6 – O que ocorrer. No primeiro ponto de 20 
pauta, Abílio informou que estavam acontecendo alguns questionamentos relacionados à 21 
oferta de componentes curriculares (CCs) e à alocação de docentes nestes, tendo algumas 22 

divergências entre a previsão de oferta apresentada pelo Centro de Formação em 23 

Tecnociências e Inovação (CFTCI) à Comissão Gestora do Campus Jorge Amado e a lista 24 
de CCs planejados pelo Colegiado, mas que já havia solicitado ao Decanato do CFTCI a 25 
correção, tendo, até, solicitado no SIGAA o cancelamento de CCs que estavam abertos e 26 

não constavam na lista planejada. No segundo ponto de pauta, Abílio fez a leitura da ata da 27 
17ª Reunião Ordinária deste Colegiado, colocou em apreciação e esta foi aprovada por 28 

unanimidade. No terceiro ponto de pauta, foi discutido o aproveitamento de estudos, pedido 29 
pela discente Brenda da Paixão Nogueira, de 5 CCs, sendo que 3 CCs já haviam sido 30 
tratados na 16ª Reunião Ordinária, e, após fazer a leitura conjunta de toda a documentação, 31 

apreciando cuidadosamente os pareceres emitidos por docentes com formação e atuação 32 
nas áreas dos CCs que foram colocados no pedido de aproveitamento de estudos, deferiu, 33 

por unanimidade, o pedido de aproveitamento de estudos referente ao CC TCI0118 - 34 
Hidrologia, com média final 9,0, seguindo o parecer da docente Naiara de Lima Silva, e 35 

indeferiu, também por unanimidade, o pedido de aproveitamento de estudos referente ao 36 
CC TCI0046 - Geoprocessamento, seguindo o parecer do docente Vinícius de Amorim Silva, 37 
que justificou a recomendação pelo indeferimento pelo não atendimento ao critério de 38 
equivalência mínima de 75% do conteúdo entre as ementas. No quarto ponto de pauta, foi 39 
aberta a possibilidade de candidaturas à vaga para a Coordenação de Estágio do CGESA, 40 

porém apenas Rita de Cáscia se candidatou e as/os presentes, de forma unânime, 41 
decidiram por sua recondução à função. No quinto ponto de pauta o coordenador Abílio 42 
apresentou a nova membra do Colegiado, a servidora Luciana, que estará representando a 43 
classe TAE e esta fez a sua fala de apresentação, em seguida, agradecendo o espaço e se 44 
colocando à disposição para contribuir com este órgão. No sexto e último ponto de pauta, 45 
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não houve abertura de discussão. Nada mais havendo a tratar, às 17h43min do mesmo dia, 46 

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

 


