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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 

Curso de Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental (CBESA) 4 

Colegiado do Curso 5 

 6 

Ata da 20ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia 7 
Sanitária e Ambiental 8 

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 08h10min, 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/sxa-kyyh-zfv). 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 19ª Reunião 16 
Ordinária do Colegiado do CBESA; 3 – Apreciação dos Planos de Ensino-Aprendizagem 17 

dos componentes curriculares ofertados no quadrimestre 2022.2; 4 – Elaboração de 18 
Resolução Interna sobre as diretrizes para a realização de Estágios obrigatórios e não 19 

obrigatórios de estudantes do Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental; 5 – 20 
Elaboração de Resolução Interna sobre as diretrizes para a validação de Atividades 21 
Complementares de estudantes do Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental; 6 – 22 

Preparação do Colegiado para a visita virtual in loco para reconhecimento do Curso; 7 – 23 

Discussão do planejamento de oferta de componentes curriculares para o quadrimestre 24 
2022.3; e 8 – O que ocorrer. No primeiro ponto de pauta, Abílio abriu para informes e 25 
Narcísio informou sobre as estações de tratamento águas (ETA) e esgotos (ETE) da UFSB, 26 

que solicitou à Diretoria de Infraestrutura (DINFRA) a responsabilidade pelo monitoramento, 27 
por ser uma oportunidade de o curso praticar essa atribuição da área, que o problema visível 28 

era de laboratórios insuficientes ainda no campus, mas que daria para iniciar essa tarefa 29 
fazendo leituras e medições menos complexas e que retornam dados que podem ser 30 
compilados em informações importantes, e a DINFRA sinalizou pelo interesse. Ainda em 31 

sua fala, Narcísio falou que próxima etapa seria a montagem do laboratório de águas e que 32 
CFTCI e DINFRA se reuniram e decidiram sobre a ampliação de um ambiente ou criação 33 

de um novo e aquisição de equipamentos, vidrarias e reagentes. Cáscia destacou que é 34 
muito boa a oportunidade para pesquisas. A importância, reforçada por Narcísio e 35 

confirmada por Abílio, se dá não somente pelo monitoramento da operação em si, mas 36 
também pela correção das eventuais falhas de projetos, como algumas já identificadas por 37 
Narcísio em visita técnica. Ainda nos informes, Abílio falou que Jucelino Balbino da Silva 38 
Júnior havia enviado e-mail com carta de interesse se disponibilizando para ser aproveitado 39 
pelo curso por estar aprovado em um concurso público da Universidade Federal do Vale do 40 

São Francisco (UNIVASF) e que havia repassado ao CFTCI, por ser desta a incumbência 41 
de tratar da ocupação de vagas, caso existam, na unidade acadêmica. Abílio informou ainda 42 
que tem sido recorrentemente destacado por Raonei, vice decano do CFTCI, em reuniões 43 
com diversas divisões da instituição a necessidade da criação de uma resolução sobre 44 
cumprimento de carga horária por docentes e que o CFTCI também deve trabalhar em um 45 
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regimento interno. Sobre a Nova FG, foi informado, ainda por Abílio, que outras unidades 46 

acadêmicas estavam fazendo modificações sem consideração do inteiro teor da resolução 47 
que trata sobre, mas que já devíamos pensar nessas, caso seja possível a flexibilização. No 48 

segundo ponto de pauta, Abílio fez a leitura da ata da 19ª Reunião Ordinária deste 49 
Colegiado, colocou em apreciação e esta foi aprovada por unanimidade. No terceiro ponto 50 
de pauta, os Planos de Ensino-Aprendizagem (PEA) dos componentes curriculares (CCs) 51 
solicitados diretamente pelo curso para o quadrimestre 2022.2 foram apreciados, sendo os 52 
CCs TCI0008 – Ciências sociais e meio ambiente, TCI0011 – Saneamento e gestão de 53 

resíduos, TCI0069 – Sistemas de drenagem urbana e TCI0150 – Fundamentos de álgebra, 54 
respectivamente sob a responsabilidade das/dos docentes Julia Carvalho Dias de Gouvêa, 55 
Abílio José Procópio Queiroz, Narcísio Cabral de Araújo e Bruna Naiane Alexandrino 56 
Santos, tendo sido apenas o de código TCI0008 sido considerado incompleto e, portanto, 57 
foi registrado o encaminhamento de ser pedido o ajuste por parte da responsável, enquanto 58 

os demais foram aprovados. No quarto ponto de pauta, Abílio propôs a união com o quinto 59 
ponto de pauta e destacou que estes partiram de uma necessidade natural, devido à 60 
ausência das temáticas estágios, atividades complementares, bem como de trabalho de 61 

conclusão de curso, na formatação de regimento dentro do Projeto Pedagógico de Curso, 62 
e, assim, deviam ser feitas a resoluções. Assim, Abílio sugeriu que o Colegiado se dividisse 63 
em três comissões para que cada uma ficasse com a responsabilidade de elaborar uma 64 
resolução e que, em outra reunião, o Colegiado, após também trabalhar nas minutas 65 

montadas por cada comissão, apreciaria para a aprovação, em caso de estarem adequadas. 66 
Foram, então, formadas as comissões Abílio, Bruna e Raonei, para a resolução que tratará 67 

sobre atividades complementares, Cáscia e Raiane, para a resolução que versará sobre 68 
estágios obrigatórios e não-obrigatórios, e Luciana e Narcísio, para a resolução que 69 
abordará trabalho de conclusão de curso. No sexto ponto de pauta, Abílio destacou que 70 

entre os dias 17 e 19 de outubro de 2022 o Ministério da Educação realizará a visita virtual 71 

in loco para o reconhecimento do curso e que necessitaria do auxílio de todo o Colegiado 72 
para a preparação da documentação e do material necessário para atendimento das 73 
demandas que seriam apresentadas pelas(os) avaliadoras(es). Cáscia destacou que já 74 

participou de processos do tipo em outras instituições e que funciona de forma tranquila, 75 
basta apenas ser feita a preparação. No sétimo ponto de pauta, Abílio abriu a planilha do 76 

planejamento de oferta dos CCs para o quadrimestre 2022.3, destacando que já havia um 77 
planejamento e que era apenas para ser feita uma revisão, pois pedidos de inclusão de CCs 78 

chegaram para a Coordenação, porém, entendendo as/os presentes que as demandas 79 
listadas pelas discentes solicitantes estavam sendo quase todas atendidas e que os demais 80 
CCs faltantes haviam sido ofertados em quadrimestres recentes, portanto, não houve 81 

mudança no planejamento. No último ponto de pauta, nada foi colocado em discussão. Nada 82 
mais havendo a tratar, às 09h53min do mesmo dia, o Coordenador Abílio declarou 83 

encerrada a reunião e lavrou a presente Ata que será assinada por todas (os) integrantes 84 

presentes.  85 

abili
Carimbo


