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Ata nº 01/2021 

 

Ata da reunião ordinária do Colegiado da Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade - 

CFTCI/UFSB 

 

  

Às nove horas e quinze minutos do dia quatro de Fevereiro de dois mil e vinte e um 

em sala de Reunião Virtual da UFSB, reuniram-se os/as docentes Leila Oliveira Santos, 

Bruna Borges Soares, Naiara de Lima Silva, Fabio da Silva do Espírito Santo, Nadabe 

Reis. A coordenadora Leila iniciou a reunião agradecendo a todos/as pela presença.  

O primeiro ponto foi sobre a demanda dos discentes sobre a emissão do diploma e 

da carteira do conselho a ser emitida pelo CREA, entretanto ambos os documentos não 

puderam ser emitidos por que ainda não houve o reconhecimento do curso, devido a 

pandemia as visitas do MEC foram suspensas. 

No segundo ponto informamos que os CCs de laboratório de física serão ofertados 

para os formandos no recesso entre os quadrimestres 2020.2 e 2020.3 pelo Prof. Lauro. 

No terceiro ponto discutimos sobre a  demanda  do discente Rafael que  solicitou a 

oferta do CC Equações diferenciais entretanto não será ofertada em caráter excepcional 

por que ele não é formando. 

No quarto ponto houve a  aprovação Ad referendum das declarações emitidas em 

virtude das palestras ministradas pelos docentes externos Rômulo Alexandrino e Aldenor 

Santos nos componentes de solos e qualidade ambiental e Análise e controle da poluição 

atmosférica, respectivamente, ministrados pela Profa. Leila. 

No quinto ponto a Profa. Leila informou que enviará email para os discentes 

Anderson e Nayara com cópia para Profa, Peolla, solicitando certificado emitido pela 

PROEX com a carga horária total das atividades desempenhadas por estes alunos. 
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No sexto ponto discutimos sobre a composição da comissão de eleição para novos 

membros do colegiado e convidaremos o discente Fernando Silva e o técnico Lucas 

Oliveira para compor a comissão. 

No sétimo ponto concordamos que devemos organizar a apresentação do curso para 

os alunos ingressantes. 

No oitavo ponto decidimos que iremos estipular uma data, a ser combinada, para 

solicitação dos PEAs 2020.3 aos docentes para avaliação. 

Às doze horas encerrou-se a reunião. Nada mais havendo a registrar, eu Leila 

Oliveira Santos, Coordenadora do curso Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade, 

encerro a presente ata que vai por mim assinada e pelos/as demais presentes. 

 

Itabuna - BA, 04 de Fevereiro de 2021. 
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