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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

CENTRO DE FORMAÇÃO EM TECNO-CIÊNCIAS E INOVAÇÃO
 
 

ATA Nº 227 / 2021 - CFTCI (11.01.05.01) 
 
Nº do Protocolo: 23746.003269/2021-36

Itabuna-BA, 23 de abril de 2021.

Ata da 2ª reunião do NDE do Curso de Graduação em Engenharia Sanitária e
Ambiental

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 14h, as/os
integrantes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Bacharelado em
Engenharia Sanitária e Ambiental (CGESA) reuniram-se remotamente, por meio de
sala virtual da plataforma Google Meet (https://meet.google.com/nts-mxgf-wei).
Estiveram presentes nesta reunião as/os seguintes integrantes Abílio José Procópio
Queiroz, Narcísio Cabral de Araújo, Raonei Alves Campos e Rita de Cascia Avelino
Suassuna. Tácia Costa Veloso justificou a sua ausência. Iniciada a reunião, o
Coordenador Abílio reapresentou os pontos de pauta: 1 - Informes; 2 - Apresentação
e discussão das diretrizes para elaboração das ementas dos componentes
curriculares da Formação Geral (FG); 3 - Discussão de um cronograma para
realização da edição do PPC do Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental;
e 4 - O que ocorrer. No primeiro ponto de pauta, Cáscia informou que a UFSB estava
firmando convênios de estágios com a Polícia Militar do Estado da Bahia (PMBA) e
com a Empresa Municipal de Águas e Saneamento S. A. (EMASA) para estudantes
dos cursos de engenharia do Centro de Formação em Tecnociências e Inovação
(CFTCI) e que havia consultado a Prefeitura Municipal de Itabuna e a Prefeitura
Municipal de Buerarema sobre interesses em estagiárias (os) também, tendo a
primeira declarado não ter e a segunda não respondido. No segundo ponto de pauta,
o Abílio apresentou as diretrizes que estavam sendo seguidas para elaboração das
ementas dos componentes curriculares (CC) da FG, destacando que, atendendo o
que estas propuseram, estava representando o NDE do CGESA no Grupo de
Trabalho (GT) Matemática e Computação, responsável pela elaboração de ementas
de 3 CC da área, estando em trabalho os CC intitulados Ambientes virtuais e
colaborativos de ensino-aprendizagem, Fundamentos de matemática e Fundamentos
de estatística, cada um destes com 30 h de carga horária total, constituindo o bloco
de componentes curriculares da área, com carga horária total de 90 h, dentro da
chamada ?Nova FG?. Nas discussões acerca dos CC propostos, Cáscia questionou
sobre a base para discentes cursarem o CC Fundamentos de estatística e Abílio
informou que este estava sendo montado com conteúdos básicos para que todas (os)
as/os discentes pudessem o fazer; Raonei sugeriu o pedido ao GT Matemática e
Computação para incluir as relações trigonométricas na ementa do CC Fundamentos
de matemática e para direcionar os conteúdos dos CC deste bloco temático aos
conteúdos de cursos do CFTCI, tendo, em seguida, Abílio argumentado que
independentemente do bloco temático, todos os CC devem ter suas ementas
elaboradas considerando que discentes de qualquer curso em qualquer área terão
que cursar, assim, não sendo possível o direcionamento. No terceiro ponto de pauta,
sobre o cronograma para realização da edição do PPC do CGESA, ficaram apenas
os encaminhamentos de que todas (os) integrantes do NDE deveriam fazer o estudo
do PPC e destacar pontos a serem trabalhados por falhas ou potencialidades e de
que o Coordenador deveria buscar a informação sobre a possibilidade de edição do
PPC antes do reconhecimento do curso junto ao Ministério da Educação (MEC), para
que, após estas atividades, fosse montado o citado cronograma. No último ponto de
pauta não houve conteúdo discutido. Nada mais havendo a tratar, às 15h10min do
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mesmo dia, o Coordenador Abílio declarou encerrada a reunião e lavrou a presente
Ata que será assinada por todas (os) integrantes presentes nesta reunião.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 23/04/2021 16:30 ) 
ABILIO JOSE PROCOPIO QUEIROZ 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 3071512 

(Assinado digitalmente em 27/04/2021 11:03 ) 
NARCISIO CABRAL DE ARAUJO 
COORDENADOR DE CURSO 

Matrícula: 3027166 

(Assinado digitalmente em 24/04/2021 10:42 ) 
RAONEI ALVES CAMPOS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1082364 

(Assinado digitalmente em 28/04/2021 12:13 ) 
RITA DE CASCIA AVELINO SUASSUNA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1187551 
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