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Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, com início às nove horas e seis
minutos, realizou-se a segunda reunião ordinária de 2022 do colegiado do Curso de
Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade realizada em caráter ordinário e de forma
remota, atendendo a portaria nº 163/2020 da UFSB. A reunião foi presidida pela
Coordenadora do curso Professora Leila Oliveira Santos, e estiveram presentes,
remotamente, os professores Fábio da Silva do Espírito Santo, Vinícius de Amorim
Silva e os discentes Gabriel Martinez Tolentino e Daniel Ramos dos Santos. Em pauta:
1) Informes; 2) Aprovação da Ata da 1° Reunião ordinária; 3) Oferta de CCs
2022.2; 4) Escolha dos membros do colegiado (Docente e representante técnico); 5)
 Participação no NDE; 6) O que ocorrer. 1.1) Retorno presencial: O Prof. Fábio e o
Prof. Vinícius declararam acertada a decisão da gestão quanto ao retorno das aulas
presenciais. Daniel questionou sobre o transporte dos discentes e Profa. Leila informou
que o Decano, Prof. Marcelo tinha informado que haverá ônibus a cada 30 minutos
entretanto o discente acha que o intervalo é longo e deveriam ocorrer a cada 15 min.
Prof. Fábio acha o tempo razoável e sugeriu que não discutíssemos acerca desse ponto
porque essa decisão não compete ao colegiado, pois existe um setor de planejamento.
Prof. Vinícius relatou sua experiência na UNICAMP e acha interessante que o fluxo seja
maior nos horários de pico e posteriormente tenham intervalos. Profa. Leila se
comprometeu a entrar em contato com Emerson para sugerir a dinâmica dos ônibus.
1.2) Mudança de regime: Prof. Vinícius questionou sobre a mudança de regime e Prof.
Fábio informou que já está disponível documento, elaborado pela Progeac, acerca da
mudança do regime quadrimestral para o semestral. Daniel questionou sobre as
implicações na mudança de regime. Profa. Leila se preocupa com o prazo para
reformulação do PPC, mas o Prof. Fábio informou sobre a necessidade das alterações
independente do regime por conta da curricularização da extensão e inclusão da
Formação Geral. 1.3) Profa. Leila informou que estamos cadastrados no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA-BA) e agora os egressos
poderão dar entrada na carteira do conselho. 1.4) Profa.Leila informou que a formatura
da discente Jaielle Rodrigues Nascimento acontecerá no dia 13/05/2022 às 14 horas e 30
minutos. 2) A ata referente à primeira reunião foi aprovada por unanimidade. 3) Prof.
Vinícius tem disponibilidade para ofertar Geoprocessamento, Gestão de recursos
hídricos e manejo de bacias hidrográficas. Prof. Fabio ressaltou que a prioridade para



lecionar o CC Matemática e espaço deverá ser para os docentes que ainda não
ministraram. Daniel solicitou alternar os docentes nos CCs da área de matemática,
entretanto não temos docentes suficientes nesta área. Daniel se mostrou preocupado
com a oferta dos laboratórios e reforçou a solicitação da discente Yasmim para oferta
dos laboratórios no curso de férias. Prof. Kalid se disponibilizou para ministrar o CC
Produção mais limpa e ecologia industrial. Com relação aos optativos Prof. Leila irá
consultar os docentes sobre a disponibilidade. Prof. Leila irá consultar o Emerson,
prefeito do campus, para avaliar a disponibilidade das salas de acordo com a quantidade
de CCs que teremos que ofertar. O planejamento foi aprovado por unanimidade. 4)
Profa. Leila informou sobre a situação do colegiado e Prof. Fabio informou que em
virtude da visita do MEC é necessário ter todos os representantes conforme a resolução
n° 017/2016. Profa. Leila irá solicitar ao decano Marcelo que indique novos membros.
5) O NDE será constituído pelos seguintes docentes: Raonei Alves, Leila Oliveira,
Vinicius Amorim, Marcelo Soares e Cascia Suassuna. 6) As reuniões do colegiado
acontecerão às quartas feiras às 09:00 horas na primeira semana de cada mês, podendo
ocorrer ajustes diante da necessidade dos membros. Sem mais nenhum assunto a ser
tratado, às onze horas e onze minutos, encerrou-se a reunião e eu, Leila Oliveira Santos,
SIAPE 1203159, lavrei a presente ata que, depois de lida e estando em conformidade,
deverá ser aprovada e por todos assinada. 

Itabuna, 11 de Maio de 2022.
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