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CENTRO DE FORMAÇÃO EM TECNOCIÊNCIAS E INOVAÇÃO (CFTCI) 

COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

 

Sala física: Sala 12 (Pavilhão de aulas CJA) 

Sala virtual: http://webconf2.rnp.br/centros_de_formacao_ufsb 

Participantes: Lauro Antonio Barbosa (lauro@ufsb.edu.br); Marcelo Soares Teles Santos 

(marcelostsantos@gmail.com); Márcio Roberto de Garcia Maia (marciomaia@ufsb.edu.br); Vinicius de 

Amorim Silva (vinicius@ufsb.edu.br). 

 

Ponto de Pauta Único: Avaliação do aproveitamento de candidatos aprovados e não convocados do 

Concurso Docente da UFSB Edital n° 26/2017. 

 

Item Informes, acompanhamentos e deliberações 

1 Avaliação do aproveitamento de candidatos aprovados e não convocados do Concurso Docente da UFSB Edital 

n° 26/2017. 

 Com o número legal de participantes, deu-se por iniciada a reunião. 

 No início da reunião, após os comprimentos, o Professor Marcelo informou que foram 

disponibilizadas novas vagas docentes ao CFTCI para um Concurso Docente a ser realizado no 

primeiro quadrimestre de 2018, e que tais vagas poderiam ser utilizadas integralmente ou 

parcialmente no aproveitamento de candidatos aprovados no Concurso Docente do Edital n° 

26/2017 - não convocados devido à quantidade limite de vagas para cada área do concurso, 

os quais fazem parte do Cadastro de Reserva.  

 Após verificação e análise do Cadastro de Reserva de todas as áreas do concurso, foram 

identificados candidatos de duas áreas que atendiam às demandas emergenciais do Curso de 

EAS: 1) 4° Colocação na área de Engenharia Ambiental / Tecnociências e Inovação / Campo 

das Ciências – Juliana Rocha Duarte Neves, e 2) 2° Colocação na área de Biotecnologia / 

Ciências Ambientais - Alice Costa Kiperstok. 

 Após análise das áreas e dos perfis docentes em questão, esse Colegiado colocou em votação 

a aprovação da solicitação de aproveitamento dos candidatos do Cadastro de Reserva.  

 Assim, por unanimidade, o Colegiado aprovou a solicitação, tendo como deliberação a 

solicitação, ao Decanato do CFTCI, do aproveitamento das referidas vagas do Concurso 

Docente Edital n° 26/2017. 

Em função da pauta única, a reunião se encerrou imediatamente após a deliberação, às 15 h 00 min. E, para 

constar, eu, Marcelo Soares Teles Santos, Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental e da 

Sustentabilidade, lavrei esta ata que foi assinada, após lida e aprovada, pelos demais membros do colegiado. 
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