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Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, com início às dez horas e onze 

minutos, realizou-se a primeira reunião ordinária de 2022 do colegiado do Curso de 

Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade realizada em caráter ordinário e de forma 

remota, atendendo a portaria nº 163/2020 da UFSB. A reunião foi presidida pela 

Coordenadora Pró-Tempore do curso Professora Leila Oliveira Santos, e estiveram 

presentes, remotamente, os professores Fábio da Silva do Espírito Santos, Vinícius de 

Amorim Silva e o discente Gabriel Martinez Tolentino. Em pauta: 1) Informes; 2) 

Escolha de coordenador/a do colegiado; 3) Escolha dos demais membros/as do 

colegiado; 4) Escolha do/a coordenador/a de estágio; 5) Escolha do/a representante 

discente do curso; 6) Avaliação de atividades complementares. 7) O que ocorrer. 1.1) 

O Professor Fábio abordou que haverá consulta      quanto à       mudança do regime letivo 

da UFSB     . 1.2) O Professor Vinícius informou que o grupo de pesquisa no qual ele 

coordena teve um projeto aprovado no projeto Universal do CNPQ. 2) Os professores 

Fábio e Vinicius informaram que não possuem disponibilidade para assumir a 

coordenação do curso, assim a Professora Leila foi escolhida para ser coordenadora do 

curso e novos/as docentes serão convidados/as para fazer parte do colegiado e compor a 

vice coordenação. 3) Os docentes      sugeridos para  serem convidados/as e compor o 

colegiado foram o Professor      Abílio José Procópio Queiroz e as Professoras Rita de 

Cascia Avelino Suassuna, Tácia Costa Veloso e Danielle Oliveira Costa Santos. Além 

disso, os Profs. Fabio e Vinicius solicitaram a inversão dos eixos temáticos na Portaria, 

para os quais eles tinham escolhido anteriormente, sendo Prof. Vinicius no Eixo Recursos 

Naturais      e Prof.  Fabio no Eixo Gestão Ambiental. 4) A professora Rita de Cascia 

Avelino Suassuna foi escolhida para continuar sendo a coordenadora de estágio do curso 

de Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade. 5) O representante discente eleito foi 

Daniel Ramos dos Santos e o seu suplente Gabriel Martinez Tolentino.  6) A solicitação 

dos/as discentes sobre as atividades complementares não foram avaliadas por que os 

membros/as do colegiado sugeriram que o novo regulamento, elaborado pelos 

membros/as anteriores, seja aprovado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e, após 

entrar em vigor, as solicitações poderão ser analisadas segundo este regulamento. A 

Professora Leila enviará email para o Decano Prof. Marcelo Soares questionando sobre a 

Portaria da nova composição do NDE e quando será a próxima reunião a fim de nos dar 

uma devolutiva acerca dos novos regulamentos que foram elaborados e enviados em 2020 

e não foi dado um retorno. 7) Prof.  Fábio e Vinicius sugeriram que a Prof. Leila solicite 

 



a resposta ao representante dos técnicos administrativos sobre o interesse em participar 

do Colegiado, caso ninguém tenha se candidatado, os/as membros/as sugeriram convidar 

o técnico Abinadabe Araújo da Silva para compor o Colegiado. Sem mais nenhum 

assunto a ser tratado, às dez horas e cinquenta e seis minutos, encerrou-se a reunião e eu, 

Leila Oliveira Santos, SIAPE 1203159, lavrei a presente ata que, depois de lida e estando 

em conformidade, deverá ser aprovada e por todos assinada.  

 

Itabuna, 08 de abril de 2022. 
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