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Folha 1 

Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 14h10min, os membros do 1 

Colegiado do Curso de Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental, em reunião 2 

ordinária, reuniram-se remotamente, por meio de sala virtual do Google Meet (https:// 3 

meet.google.com/fhg-emgg-hvy). Estiveram presentes nesta reunião os membros do colegiado 4 

Abílio José Procópio Queiroz (vice coordenador do curso), Bruna Naiane Alexandrino Santos, 5 

Narcísio Cabral de Araújo (coordenador do curso), Raonei Alves Campos, Raiane Silva da 6 

Cruz e Rita de Cascia Avelino Suassuna. O representante dos técnicos administrativos, Lucas 7 

Oliveira dos Santos, justificou sua falta. Iniciada a reunião, o Prof. Narcísio reapresentou os 8 

seguintes pontos de pauta: 1 – Informes; 2 – Retorno remoto das atividades do curso; e 3 - 9 

Planejamento de componentes curriculares (CC) a serem ofertados remotamente. Iniciada a 10 

reunião, o prof. Narcísio informou que: em 01 de julho recebeu um memorando eletrônico 11 
com a minuta de creditação da extensão com solicitação para que os NDEs e Colegiados de 12 

Curso analisassem; as Atas assinadas pelos membros do colegiado já estavam disponíveis na 13 

página do CFTCI, na aba documentos do curso de Eng. Sanitária e Ambiental; no dia 23 de 14 

junho de 2020 a coordenação havia realizado uma reunião com os discentes calouros do curso; 15 

no dia 26 de junho recebeu um e-mail informando que estava aberto o processo para a 16 

construção do Plano Anual de Contratações (PAC) 2021 e que tinha preenchido uma planilha 17 

indicando vidrarias, reagentes e alguns equipamentos laboratoriais para aulas práticas do 18 

curso; e que a coordenação do curso tinham elaborado um questionário para conhecer as 19 

condições e recursos disponíveis para os discentes para participarem e realizarem atividades 20 

remotas, referentes à conclusão dos CCs ofertados no quadrimestre 2020.1 e aqueles que serão 21 

ofertados nos demais quadrimestre. Para o segundo ponto de pauta, o Prof. Narcísio comentou 22 

que a minuta de resolução e calendário acadêmico foi disponibilizada para a coordenação em 23 

um pequeno intervalo de tempo, o que impossibilitou análise entre os membros deste 24 

colegiado. Ao comentar sobre o a minuta de calendário acadêmico disponibilizado no dia 27 25 

de junho pela congregação do CFTCI (Grupo do WhatsApp), os membros deste colegiado 26 

enfatizaram que o período de tempo sugerido para concluir o quadrimestre 2020.1 era muito 27 

curto e comentaram que tanto discentes quanto docentes iriam se prejudicar. Neste caso, 28 

concluíram que a partir no início de retomada das atividades por mediações tecnológicas, 29 

deveria ser disponibilizado um intervalo de tempo de mais 02 meses (60 dias), para conclusão 30 

das atividades dos CCs ofertados no quadrimestre 2020.1. Para o terceiro ponto de pauta o 31 

Prof. Narcísio compartilhou uma planilha do Excel contendo o planejamento de CCs que 32 

seriam ofertados presencialmente no quadrimestre 2020.2 e pediu que todos analisassem quais 33 

dentre esses poderiam ser ofertados remotamente. Neste caso, foi considerado que apenas o/os 34 

CC/CCs que necessitassem de práticas presenciais não seriam ofertados. Portanto, com 35 

exceção do CC Topografia, foi decidido ofertar todos os CCs planejados anteriormente (Ver 36 

Atas 2, 3 e 4 deste colegiado). 37 

Nada mais havendo a tratar, às 15h05min do dia 09 de julho de 2020, o prof. Narcísio 38 

encerrou a reunião e lavrou a presente Ata, que será assinada por todos os presentes na sessão.  39 
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