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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CENTRO DE FORMAÇÃO EM TECNO-CIÊNCIAS E INOVAÇÃO

ATA Nº 228 / 2021 - CFTCI (11.01.05.01)
Nº do Protocolo: 23746.003279/2021-57

Itabuna-BA, 23 de abril de 2021.

Ata da 3ª reunião do NDE do Curso de Graduação em Engenharia Sanitária e
Ambiental
Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 09h48min, 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/cvu-esrw-oun).
Estiveram presentes nesta reunião as/os integrantes do NDE Abílio José Procópio
Queiroz, Narcísio Cabral de Araújo, Raonei Alves Campos, Rita de Cascia Avelino
Suassuna e Tácia Costa Veloso, além da docente Bruna Naiane Alexandrino Santos,
que compõe o Colegiado do CGESA e pediu para participar voluntariamente dos
trabalhos do NDE. Iniciada a reunião, o Coordenador Abílio reapresentou os pontos
de pauta: 1- Aprovação da ata da 2ª Reunião do NDE do CGESA; 2 - Informes; 3 Discussão do planejamento de ofertas de componentes curriculares (CC) para o ano
letivo 2021; 4 - Discussão aprofundada sobre a grade curricular vigente; 5 - Inclusão
da Extensão na carga horária do curso; 6 - Integração da Nova Formação Geral (FG)
ao curso; e 7 - O que ocorrer. No primeiro ponto de pauta, Abílio fez a leitura da ata
da 2ª Reunião do NDE do CGESA, pediu a apreciação e todas (os) as/os
participantes e, então, esta foi aprovada por unanimidade. No segundo ponto de
pauta, Abílio e Narcísio informaram que a Nova FG não foi aprovada no Conselho
Universitário (CONSUNI) da UFSB e que as principais discussões acerca da não
aprovação foram sobre os títulos e as ementas dos CC do eixo temático Matemática
e Computação. Ainda no segundo ponto de pauta, Raonei informou que foi convidado
para coordenar o Colegiado do Curso de Licenciatura Interdisciplinar (LI) em
Matemática, mas que não deixaria o Colegiado do CGESA. No terceiro ponto de
pauta, incluído após a primeira convocação da reunião, Narcísio apresentou o
Planejamento de ofertas de CC para os quadrimestres letivos 2021.1, 2021.2 e
2021.3, que havia sido elaborado pelo Colegiado do CGESA, tendo todas (os)
participantes da reunião aceitado este com aprovação unânime. Ainda neste ponto
de pauta, Narcísio informou que a Coordenação do Bacharelado Interdisciplinar (BI)
em Ciências recusou este planejamento, especificamente sobre os CC que são
ofertados por este curso de 1° ciclo, que também são da formação básica do
CGESA, com a justificativa que havia fechado já o planejamento próprio, porém esta
Coordenação havia enviado e-mail para os colegiados dos cursos de 2° ciclo,
incluindo o do CGESA, informando que o prazo limite para envio do planejamento era
o dia 30 de março e que Narcísio, enquanto coordenador do colegiado do CGESA,
enviou este planejamento no dia 29 de março. Finalizando a sua fala, Narcísio disse
que, após a Coordenação do Curso de BI em Ciências ter dado como alternativa
apenas a oferta dos CC no período noturno, encaminhou toda a documentação
referente a este impasse aos decanatos do CFTCI, que tem o CGESA, e do Centro
de Formação em Ciências Agroflorestais (CFCAf), que tem o BI em Ciências, e pediu
para que estas instâncias resolvessem. Raonei, sobre esta discussão, falou que o
CFTCI deveria ser provocado para ofertar os CC dos cursos no próprio Centro, já que
as/os docentes que ministram a maior parte dos que foram postos em questão são
deste. No quarto ponto de pauta, foi apresentada uma nova proposta de grade
curricular para o CGESA, na forma de minuta e já informada a necessidade de
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estudos aprofundados sobre esta, mesmo que já durante a apresentação algumas
discussões tenham sido realizadas. Raonei falou da necessidade de definição de prérequisitos para diversos CC e isto foi apoiado por todas (os) demais presentes, com o
reforço de que muitos problemas estavam acontecendo por discentes estarem
fazendo matrículas em CC considerados da etapa de formação específica quando
ainda não tinham cursado os CC da formação básica. Na proposta, supracitada,
muitas mudanças em relação à grade colocada no Projeto Pedagógico de Curso
(PPC) vigente foram observadas, a exemplo de remoção, inclusão e/ou substituição
de alguns CC e mudanças de títulos de outros CC que permaneceram, tendo como
justificativas, respectivamente, o entendimento de alguns serem mais importantes
que outros para a formação de engenheiras (os) sanitaristas e ambientais e de
padronizar os nomes com os demais cursos de engenharia, sobretudo de Engenharia
Sanitária e Ambiental de outras instituições de ensino superior (IES), facilitando o
entendimento do curso e eventuais processos de convalidação ou aproveitamento de
estudos. As mudanças não foram ainda colocadas em votação, pois sobre estas ficou
o encaminhamento de que todas (os) participantes deveriam realizar um estudo
desta proposta e participar com sugestões, principalmente sobre os CC que tiverem
mais afinidade com as respectivas áreas de atuação. Raonei, então, propôs
transformar a grade curricular em um fluxograma, considerando a nova lista de CC e
os pré-requisitos destes, o que foi aceito por todas (os). No quinto ponto de pauta, foi
discutida a necessidade de, ao fim das discussões sobre a mudança da grade
curricular do CGESA, incluir atividades de extensão que totalizem uma carga horária
mínima de 10% da carga horária total das demais atividades do curso, para que,
assim, seja atendida a exigência definida na Resolução n° 24/2019 da UFSB. No
sexto ponto de pauta, foi discutida a integração da Nova FG, incluindo na grade
curricular os CC que foram definidos pelos grupos de trabalho de cada eixo temático,
com a ressalva de que eventual (is) mudança (s) que ocorrer na proposta que foi
recusada pelo CONSUNI deverão ser consideradas. No último ponto de pauta não
houve conteúdo discutido.
Nada mais havendo a tratar, às 12h21min do mesmo dia, o coordenador Abílio
declarou encerrada a reunião e lavrou a presente Ata que será assinada por todas
(os) integrantes presentes nesta reunião.
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