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Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) 1 
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Centro de Formação em Tecnociências e Inovação (CFTCI) 3 
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Colegiado do Curso 5 

 6 

Ata da 19ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia 7 
Sanitária e Ambiental 8 

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h00min, as/os 9 

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

(CBESA) reuniram-se remotamente, por meio de sala virtual da plataforma Google 11 
Meet (https://meet.google.com/coy-nwnc-hpg). Estiveram presentes nesta reunião as/os 12 
seguintes integrantes Abílio José Procópio Queiroz, Bruna Naiane Alexandrino Santos, 13 
Luciana Rosa Batista, Narcísio Cabral de Araújo, Raiane Silva da Cruz, Raonei Alves 14 

Campos e Rita de Cascia Avelino Suassuna. Iniciada a reunião, o Coordenador Abílio 15 
reapresentou os pontos de pauta: 1 – Informes; 2 – Apreciação da ata da 18ª Reunião 16 
Ordinária do Colegiado do CBESA; 3 – Revisão do planejamento de oferta de componentes 17 

curriculares para os quadrimestres 2022.2 e 2022.3, considerando a possibilidade de ter 18 
100% das atividades presenciais; 4 – Definição das datas e do formato das reuniões para o 19 

restante do ano 2022; e 5 – O que ocorrer. No primeiro ponto de pauta, Abílio informou, com 20 
destaque, que na sexta-feira (6/5/22) foi inaugurada estrutura do Núcleo Pedagógico do 21 
Campus Jorge Amado, dentro da área da Comissão Executiva do Plano da Lavoura 22 

Cacaueira (CEPLAC), no município de Ilhéus, a qual nos disponibiliza espaços para 23 

desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem, além de laboratórios para 24 
desenvolvimento de pesquisas e de outros espaços para outras atividades acadêmicas.  25 
Abílio ainda informou que nas falas durante o citado evento de inauguração, foi exposta a 26 

possibilidade de retorno às atividades presenciais de ensino-aprendizagem e, sobre isto, 27 
Raonei reforçou que foi enviado um informativo para os decanatos orientando a atualização 28 

dos planejamentos de atividades já considerando a possibilidade de retorno às atividades 29 
presenciais para 100% da comunidade acadêmica, prevendo a revogação do que havia sido 30 
definido no Plano de Retomada Gradual. Ainda nos informes, Raonei destacou que as 31 

discussões sobre a mudança do regime quadrimestral para semestral estão em curso e que 32 
estas foram iniciadas com a aplicação de formulários com a comunidade acadêmica, onde 33 

os resultados mostraram que a grande maioria é de acordo. Abílio reforçou que foi realizada 34 
uma bateria de reuniões entre a Pró-reitoria de Gestão Acadêmica (PROGEAC) e as 35 

comunidades acadêmicas dos três campi, tendo sido feita com o Campus Jorge Amado 36 
(CJA) no último dia 27 de abril, quando apenas 34 pessoas participaram, entre técnicas (os) 37 
e docentes, público alvo deste evento, e que nestas foram discutidas as questões 38 
pertinentes à mudança. No segundo ponto de pauta, Abílio fez a leitura da ata da 18ª 39 
Reunião Ordinária deste Colegiado, colocou em apreciação e esta foi aprovada por 40 

unanimidade. No terceiro ponto de pauta foi revisado o planejamento de oferta de 41 
componentes curriculares (CCs) para os quadrimestres letivos 2022.2 e 2022.3, 42 
considerando o provável retorno às atividades presenciais nestes CCs. Abílio apresentou 43 
em tela a planilha com a lista dos CCs demandados por discentes deste curso, explicando 44 
que o critério da demanda é o cruzamento entre os períodos de ingresso das (os) discentes 45 
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matriculadas (os) e a sequência de quadrimestres regulares na matriz curricular do curso, a 46 

saber: para o quadrimestre 2022.2, ingressantes em 2020.2, 2021.1, 2021.2 e 2021.3 47 
deverão cursar, respectivamente, os CCs do 9°, do 5°, do 4° e do 3° quadrimestres, sendo, 48 

ainda, indicado por Rita, entre os CCs listados para o 9° quadrimestre na matriz, o CC 49 
Saneamento e gestão de resíduos, e sugerida, por Raonei, a remoção dos CCs Resistência 50 
dos materiais e Fenômenos de transportes, já ofertados nos dois últimos quadrimestres e 51 
que deverão ser ofertados no campus por outros cursos, além de destacar que é um 52 
equívoco na matriz curricular a oferta conjunta destes com o CC Ciência e tecnologia dos 53 

materiais, o que está sendo ajustado no trabalho de revisão do Projeto Pedagógico de Curso 54 
(PPC) pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE); ainda para o quadrimestre 2022.2, foram 55 
incluídos CCs para o atendimento à demanda específica da discente Raiane Silva da Cruz, 56 
os quais preencherão toda a matriz curricular cursada por esta, sendo os seguintes: 57 
Laboratório de mecânica, Laboratório de eletromagnetismo, Laboratório de ondas e 58 

Laboratório de fluidos e termodinâmica, que já teriam sido cursados antes se a universidade 59 
dispusesse de estrutura laboratorial, o que apenas na nova estrutura existe, além de 60 
Sistemas de drenagem urbana, Fenômenos magnéticos, Ciências sociais e meio ambiente 61 

e Fundamentos de álgebra, que não foram ofertados ou cursados antes, respectivamente, 62 
por indisponibilidade de docentes para a condução das atividades e por choques de horários 63 
ou cancelamentos por parte da gestão; e para o quadrimestre 2022.3 foi definida a oferta 64 
dos CCs do 10°, do 6°, do 5° e do 4° quadrimestres da matriz curricular deste curso. Foi 65 

destacado que o Colegiado não poderá atender e não atenderá as demandas específicas 66 
de discentes sobre a oferta de CCs, pois o caso de Raiane se configura como um caso 67 

extraordinário de um período de ingresso onde apenas esta foi matriculada, ou seja, a oferta 68 
segue o critério de ser sequencial, não devendo ser considerado como prerrogativa ou 69 
parâmetro. No quarto ponto de pauta, Abílio e Rita sugeriram que as reuniões do Colegiado 70 

dos próximos meses do ano de 2022 continuem sendo realizadas de forma remota, 71 

justificando que a UFSB é uma universidade que presa pela sustentabilidade e que desde 72 
o início da pandemia os trabalhos desta natureza têm funcionado, o que foi apreciado por 73 
todas (os) as/os presentes e, de forma unânime, decidido por fazer. Ainda neste ponto de 74 

pauta, foi sugerida a adoção da segunda quinta-feira de cada mês, às 16h, como dia e 75 
horário para as reuniões ordinárias, que são mensais, do Colegiado e, de forma unânime, 76 

também foi acatada a sugestão, assim, sendo 9 de junho, 14 de julho, 11 de agosto, 8 de 77 
setembro, 13 de outubro, 10 de novembro e 8 de dezembro as datas firmadas. No quinto 78 

ponto de pauta, a professora Rita explanou que a discente do curso Maria Fernanda 79 
Dourado realizou seleção e foi aprovada para o Programa de Mobilidade Acadêmica 80 
Internacional, e que era demandada a elaboração e a aprovação de um Plano de Estudos 81 

para ingresso nas atividades deste, junto à Universidad Nacional de Salta, na Argentina, 82 
tendo sido este elaborado, com base na perceptível compatibilidade entre CCs obrigatórios 83 

do CBESA e os CCs da instituição receptora, com os CCs Sensores remotos, Suelos, 84 

Calidad de Aguas e Química Analítica y Instrumental, respectivamente, semelhantes aos 85 

CCs Geoprocessamento e sensoriamento remoto, Solos e qualidade ambiental, Qualidade 86 
e monitoramento ambiental da água e Química analítica, e aprovado ad referendum por ela 87 
enquanto coordenadora substituta devido ao gozo do período de férias do coordenador. 88 
As/os presentes foram consultadas (os) sobre a aprovação dada por Rita e seguiram esta 89 
de forma unânime. Ainda neste último ponto de pauta, Abílio sugeriu que todas (os) 90 

participantes do Colegiado colaborassem com a alimentação do perfil do CBESA na rede 91 
social Instagram, seja com sugestão de publicações pertinentes, com a elaboração de textos 92 
ou com a elaboração de material gráfico, e todas (os) presentes concordaram com a 93 
proposição e se dispuseram para tal, tendo Bruna sugerido até a elaboração e a execução 94 
de um projeto de extensão voltado à esta ligação do curso com a comunidade. Nada mais 95 
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havendo a tratar, às 10h49min do mesmo dia, o Coordenador Abílio declarou encerrada a 96 

reunião e lavrou a presente Ata que será assinada por todas (os) integrantes presentes.  97 

abili
Carimbo


