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Universidade Federal do Sul da Bahia
Centro de Formação em Tecnociências e Inovação
Ata da quinta reunião ordinária do colegiado do Curso de Engenharia Sanitária
e Ambiental
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Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 9h15min, os membros do
Colegiado do Curso de Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental, em reunião
ordinária, reuniram-se remotamente, por meio de sala virtual do Google Meet
(https://meet.google.com/vza-mcbn-yjz). Estiveram presentes nesta reunião os membros do
colegiado Abílio José Procópio Queiroz (vice coordenador do curso), Bruna Naiane
Alexandrino Santos, Narcísio Cabral de Araújo (coordenador do curso), Raonei Alves
Campos, Raiane Silva da Cruz e Rita de Cascia Avelino Suassuna. Iniciada a reunião, o Prof.
Narcísio apresentou os seguintes pontos de pauta: 1 – Informes; e 2 - Indicação dos membros
do Núcleo Docente Estruturante (NDE), do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Nos
informes, o prof. Narcísio comentou que tinha criado um grupo no Whatsapp para tirar
dúvidas e manter o diálogo com os alunos do curso, pois a discente Raiane tinha comentado
que os colegas que ingressaram no Curso, através da entrada direta, via SiSu estavam com
muitas dúvidas sobre a Universidade, acesso ao SIGAA, andamento das atividades e
documentações. Para o segundo ponto de pauta, o Prof. Narcício comentou que ao solicitar do
Decano do CFTCI que criasse a portaria de nomeação do NDE, ele informou que o capítulo
IV (Do Núcleo Docente Estruturante) da resolução seguida pelo o colegiado (Resolução
25/2015 da UFSB) para criação do NDE estava revogado. Neste caso, o Prof. Narcísio fez a
leitura do Art. 4º, Incisos I a IV e parágrafos 1º ao 3º da Resolução nº. 4/2018 e comentou que
deveriam reestruturar o NDE segundo esse instrumento legal. Informou que em conformidade
com o parágrafo 1º do Art. 4 da resolução nº. 4/2018, o Coordenador do curso era membro
nato e que deveriam fazer a indicação dos outros quatro membros. A Profª. Bruna sugeriu os
nomes dos Professores Abílio, Raonei e da Professora Rita de Cascia, que foram aceitos por
unanimidade dos membros do colegiado. Para completar a quantidade dos membros, o prof.
Narcísio sugeriu o nome da Profª. Tácia e por unanimidade foi aceito. Portanto, o NDE do
Curso de Engenharia Sanitária passa a ser composto pelos seguintes membros: Abílio José
Procópio Queiroz, Narcísio Cabral de Araújo (nato), Raonei Alves Campos, Rita de Cascia
Avelino Suassuna e Tácia Costa Veloso.
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Nada mais havendo a tratar, às 09h49min do dia 05 de junho de 2020, o prof. Narcísio
encerrou a reunião e lavrou a presente Ata, que será assinada por todos os presentes na sessão.
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