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Universidade Federal do Sul da Bahia
Centro de Formação em Tecnociências e Inovação
Curso de Segundo Ciclo em Engenharia Sanitária e Ambiental
Ata da décima primeira reunião ordinária do colegiado do Curso de Engenharia
Sanitária e Ambiental
Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 09h06min, os
membros do Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, em
reunião ordinária, reuniram-se remotamente, por meio de sala virtual do Google Meet
(https://meet.google.com/vrn-nita-ogq). Estiveram presentes nesta reunião as/os membras (os)
do Colegiado Abílio José Procópio Queiroz, Bruna Naiane Alexandrino Santos, Narcísio
Cabral de Araújo, Raonei Alves Campos, Raiane Silva da Cruz e Rita de Cascia Avelino
Suassuna. Iniciada a reunião, o Prof. Narcísio reapresentou os seguintes pontos de pauta: 1 –
Informes; 2 – Aprovação da ATA da 10ª Reunião Ordinária; 3 – Aprovação Ad referendum do
memorando contendo a “Justificativa para celebração de Acordo de Cooperação Técnica entre
a UFSB e a Polícia Militar da Bahia para abertura de campo de estágio”; 4 – Conclusão do
planejamento dos componentes curriculares a serem ofertados nos quadrimestre 2021.1,
2021.2 e 2021.3; e 5 – Solicitação do discente Welington Nogueira Cordeiro Júnior, para
ministrar minicurso (Revit, AutoCAD, projetos elétricos, projetos hidrossanitários, etc) de
forma gratuita para os alunos da UFSB. Nos informes, o prof. Narcísio relatou que tinha
recebido um e-mail notificando o cadastro de um Memorando Eletrônico - DEA: Convite para
tratar do Plano de implementação de ensino híbrido nos CUNIs, e que no dia 23 de março, do
corrente ano, tinha participado da reunião onde foi apresentado esse plano. Para o segundo
ponto de pauta, o prof. Narcísio perguntou se os demais membros tinham alguma observação
a fazer no arquivo da Ata da 10ª reunião ordinária e se era necessário fazer a leitura, todos/as
membros/as presentes falaram que não tinham nenhuma observação a fazer e que não era
necessário fazer a leitura do documento, pois já tinham analisado previamente.
Posteriormente, o documento foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Para o
terceiro ponto o prof. Narcísio comunicou que tinha recebido um e-mail da professora Rita de
Cascia Avelino Suassuna contendo um arquivo com de um memorando com “Justificativa
para celebração de Acordo de Cooperação Técnica entre a UFSB e a Polícia Militar da Bahia
para abertura de campo de estágio” e que necessitava de aprovação do Colegiado. Neste caso,
o prof. Narcísio relatou que, após analisar o documento e não identificar nenhum motivo para
a não aprovação, respondeu o e-mail aprovando o documento Ad referendum ao colegiado.
Posteriormente, a referida aprovação foi colocada para votação e, por unanimidade, foi aceita
pelos membros presentes na sessão. Para o quarto ponto de pauta, o prof. Narcísio
compartilhou a tela do computador contendo uma planilha do Excel com o planejamento de
ofertas de CCs para os três quadrimestres referentes do ano 2021 definido na 10ª reunião
ordinária e apresentou os dias, turnos de oferta e os nomes de cada docente indicada (o) para
ministrar os CCs. Posteriormente, esse planejamento final foi colocado para votação e por
unanimidade foi aprovado. No quinto ponto de pauta, o prof. Narcísio relatou que tinha
recebido um e-mail conte uma solicitação do discente “Welington Nogueira Cordeiro Júnior”,
para ministrar minicurso (Revit, AutoCAD, projetos elétricos, projetos hidrossanitários,
etc) de forma gratuita para as/os alunas (os) da UFSB. Neste caso, todas (os) as/os membras
(os) presentes na sessão demostraram interesse e parabenizaram a iniciativa do discente,
porém solicitaram que o discente enviasse os planos dos minicursos que deseja ministrar, para
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que possam ser analisados posteriormente. Nada mais havendo a tratar, às 11h17min o
prof. Narcísio encerrou a reunião e lavrou a presente Ata, que foi assinada por todas (os) as/os
presentes na sessão.

