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Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quinze 1 

minutos, os membros do Colegiado do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2 

em reunião ordinária, reuniram-se na sala 08, no pavilhão de aulas, do Campus 3 

Jorge Amado da Universidade Federal do Sul da Bahia. Estiveram presentes nesta 4 

reunião Narcísio Cabral de Araújo, Abílio José Procópio Queiroz, Raonei Alves 5 

Campos, Rita de Cascia Avelino Suassuna, e Bruna Naiane Alexandrino Santos. 6 

Abertos os trabalhos o Prof. Narcísio iniciou a fala enfatizando a importância da 7 

participação de discentes e técnicos administrativos no colegiado do curso. Para este 8 

ponto de pauta foi sugerido os nomes de Raiane Silva da Luz e Lucas Oliveira dos 9 

Santos como representantes dos discentes e técnicos administrativos, 10 

respectivamente, do Colegiado do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Outro 11 

ponto de pauta da reunião foi o planejamento dos componentes curriculares (CCs) 12 

que seriam ofertados pelo curso de Engenharia Sanitária e Ambiental no 13 

quadrimestre 2020.2 da UFSB. Para este ponto de pauta, foi considerado a oferta de 14 

CCs para discentes que ingressaram no curso através de migração do primeiro ciclo 15 

(veteranos) e para aqueles discentes que ingressaram diretamente via SiSu 16 

(calouros), na seleção 2019. Para discentes veteranos foi planejado ofertar os 17 

seguintes componentes curriculares: Gestão de Recursos Hídricos e Manejo de 18 

Bacias Hidrográficas; Tratamento de Águas Residuárias; Tratamento e Disposição 19 

Final de Resíduos Sólidos; Sistemas de Esgotamento Sanitário; Sistemas de 20 

Abastecimento de Água; Reservatório de Água e Barragem de Terra; 21 

Empreendedorismo Sustentável e Sistemas de Gestão Ambiental; Epidemiologia e 22 

Saúde Pública; e Processos Químicos dos Compostos Orgânicos. Já para os 23 

discentes calouros foi planejado a oferta dos seguintes CCs: Universidade e 24 

Desenvolvimento Regional e Nacional; Leitura, Escrita e Sociedade; Expressão Oral 25 

em Língua Inglesa; Bases do Pensamento Evolutivo; e Fundamentos de Álgebra, ou 26 

seja, os CCs ofertados no 1º quadrimestre do curso. Posteriormente, foi discutido o 27 

dia e modalidade das reuniões do colegiado. Para este ponte ficou decidido que as 28 

reuniões desse colegiado seriam realizadas de forma presencial e na segunda sexta-29 

feira de cada mês. Na sequência, a Profa. Rita de Cascia sugeriu a instituição de 30 
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uma comissão de orientação acadêmica para o Curso de engenharia Sanitária 31 

e Ambiental. Esta sugestão foi discutida de colocada em votação que por 32 

unanimidade de votos foi aprovada. Nada mais havendo a tratar, às 10h30min do dia 33 

11 de março de 2020, o prof. Narcísio encerrou a reunião e para produzir os devidos 34 

efeitos, lavrou esta Ata que, a seguir, vai assinada pelos seus membros: 35 

 36 

Abílio José Procópio Queiroz 

Bruna Naiane Alexandrino Santos  

Narcísio Cabral de Araújo 

Raonei Alves Campos 

Rita de Cascia Avelino Suassuna 

Narcisio
Carimbo




