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Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e dois 1 

minutos, os membros do Colegiado do Curso de Bacharelado em Engenharia 2 

Sanitária e Ambiental, em reunião ordinária, reuniram-se remotamente, através de 3 

sala virtual (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/cja-1) disponibilizada pela Pró-4 

Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (PROTIC) da Universidade 5 

Federal do Sul da Bahia (UFSB). Estiveram presentes nesta reunião os membros do 6 

colegiado Narcísio Cabral de Araújo (coordenador do curso), Abílio José Procópio 7 

Queiroz (vice coordenador do curso), Raonei Alves Campos, Rita de Cascia Avelino 8 

Suassuna, Bruna Naiane Alexandrino Santos, Raiane Silva da Cruz e Lucas Oliveira 9 

dos Santos. Abertos os trabalhos, o Prof. Narcísio iniciou a fala reapresentando os 10 

seguintes pontos de pauta: 1 – Informes; 2 – Definição dos suplentes dos membros 11 
titulares do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e indicação do coordenador; 3 – 12 

Oferta de componentes curriculares em comum entre os cursos de Engenharia 13 

Sanitária e Ambiental e o curso de Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade para 14 

o quadrimestre 2020.2 da UFSB; e 4 – Solicitação de docentes para ministrar CC do 15 

curso em que na planilha consta o/os nome/es de outro/os docente/es. Nos informes, 16 

o prof. Narcísio comentou sobre o andamento do processo de reconhecimento do 17 

curso. Informou que a Procuradoria Educacional Institucional da UFSB havia enviado 18 

e-mail avisando que o cadastro do processo de reconhecimento do curso no e-MEC 19 

já tinha sido realizado e que a próxima ação seria o preenchimento do Formulário 20 

Eletrônico de Avaliação. Outro informe foi sobre a aquisição de livros para o curso, 21 

neste caso, o prof. Narcísio informou que tinha enviado e-mail para os docentes 22 

responsáveis por ministrar componentes curriculares (CCs) do curso solicitando que 23 
fizessem uma pesquisa, junto ao acervo eletrônico da biblioteca do Campus Jorge 24 

Amado (CJA) da UFSB, para avaliar se estava faltando alguma bibliografia dos CCs 25 

que constam no Plano de Projeto Pedagógico do curso e, em caso afirmativo, enviar 26 

e-mail informando às bibliografias que estavam em falta, para que a coordenação 27 

enviasse uma lista com a/as demanda/as para que fosse realizada a aquisição 28 

dessa/as obra/as. Poucos professores responderam o e-mail. Portanto, após receber 29 

as demandas, o prof. Narcísio preencheu a planilha, organizou a documentação 30 

exigida e enviou para a biblioteca do CJA. Informou que todos os convites realizados 31 

aos docentes para participarem como titulares (profª. Tácia e prof. Milton) e 32 

suplentes membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) foram aceitos. Para o 33 

segundo ponto de pauta, inicialmente, o prof. Narcísio solicitou que os demais 34 

membros do colegiado indicassem os nomes para que fosse realizada a indicação 35 

do coordenador do NDE. Neste caso, foram indicados os nomes dos professores 36 

Raonei e Narcísio, porém o prof. Raonei informou que não tinha interesse e por 37 

unanimidade foi decidido que o prof. Narcísio será o coordenador do NDE do curso 38 

de Bacharelado em Eng. Sanitária e Ambiental. Posteriormente, foram definidos os 39 

suplentes dos membros titulares do NDE. Foi definido que a profª. Nadabe dos 40 

Santos Reis será a suplente do prof. Narcísio Cabral de Araújo, o prof. Fábio da Silva 41 

do Espírito Santo será o suplente do prof. Abílio José Procópio Queiroz, a profª. 42 

Danielle Oliveira Costa Santos será a suplente do prof. Raonei Alves Campos, o prof. 43 

Vinícius de Amorim Silva será o suplente da profª. Rita de Cascia Avelino Suassuna, 44 

profª. Naiara de Lima Silva será a suplente da profª. Bruna Naiane Alexandrino 45 
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Santos, o prof. Ben-Hur Ramos Ferreira Gonçalves será o suplente do prof. 46 

Milton Ferreira da Silva Junior e a profª. Bruna Borges Soares será a suplente da 47 

profª. Tácia Costa Veloso. No terceiro ponto de pauta, foi decidido por unanimidade 48 

que como os CCs Empreendedorismo Sustentável e Sistemas de Gestão Ambiental, 49 

e Licenciamento Ambiental e Avaliação de Impactos Ambientais já serão ofertados 50 

pelo curso de Eng. Ambiental e da Sustentabilidade, o curso de Eng. Sanitária e 51 

Ambiental não irá ofertar no quadrimestre 2020.2, devendo os discentes do curso 52 

que estiverem necessitando cursar estes se matricularem na turma do outro curso e 53 

posteriormente fazerem a solicitação do aproveitamento do CC. Para o quarto e 54 

último ponto de pauta, o prof. Narcísio relatou que tinha recebido a solicitação de 55 

dois docentes para que seus nomes fossem colocados para ministrar componentes 56 

curriculares no qual aparecia o nome de outros docentes e nos componentes em que 57 

aparecia o nome desses docentes e demais colegas deveriam excluir deixando 58 

apenas os nomes deles. Na sequência, Narcísio explicou que esse planejamento foi 59 

realizado quando solicitado para cadastrar o curso para reconhecimento junto ao e-60 

MEC, que na alocação dos docentes por CC, foi considerada a possibilidade dos 61 

mesmos trabalharem em equipe para futuramente não ter problemas com as 62 

demandas de ofertas desses CCs e que, por este motivo, para alguns componentes 63 

foram alocados mais de um docente, que pelos seus perfis estão habilitados e 64 

capacitados para ministrar aulas destes, quando necessário. Neste caso, o prof. 65 

Narcísio sugeriu que o colegiado decidisse se no planejamento deveria constar 66 

apenas o nome (indicação) de um docente responsável para ministrar um CC ou 67 

mais de um docente. Por seis votos a favor e um contra foi decidido que no 68 

planejamento deveria ser mantido os nomes de mais de um docente responsável por 69 

ministrarem um CC. Porém, quando ofertado o CC for ofertado um único docente 70 

ministra as aulas, sendo a prioridade para aquele que já estava ministrando ou que 71 

apresentasse interesse, e que, caso o CC seja ofertado em um quadrimestre que 72 

esse docente não tenha disponibilidade para ministrar, o outro docente será o 73 

responsável.  Antes de finalizar a reunião o Prof. Narcísio relatou que ainda não tinha 74 

registrado em Ata os nomes de Raiane Silva da Cruz e Lucas Oliveira dos Santos 75 

como representantes discentes e dos técnicos administrativos, respectivamente, 76 

desse colegiado. Neste caso, o colegiado do curso de Bacharelado em Engenharia 77 

Sanitária e Ambiental da UFSB é composto pelos seguintes membros: Narcísio 78 

Cabral de Araújo (coordenador); Abílio José Procópio Queiroz (Vice coordenador); 79 

Raonei Alves Campos, Rita de Cascia Avelino Suassuna, Bruna Naiane Alexandrino 80 

Santos, Raiane Silva da Cruz e Lucas Oliveira dos Santos. 81 

Nada mais havendo a tratar, às 15h17min do dia 08 de maio de 2020, o prof. 82 

Narcísio encerrou a reunião e lavrou a presente Ata, que será assinada por todos os 83 

presentes na sessão.  84 
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