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Ata nº 02/2020  

 

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

UFSB 

 

  

Às nove horas do dia três de Março de dois mil e vinte na sala 08 situada no pavilhão 

de aulas da UFSB, reuniram-se os/as docentes Leila Oliveira Santos, Bruna Borges 

Soares, Naiara de Lima Silva, Nadabe dos Santos Reis e Fábio da Silva do Espírito Santo. 

A coordenadora Leila Oliveira Santos iniciou a reunião agradecendo à participação dos/as 

membros/as presentes. Em seguida citou os pontos de pauta a serem discutidos, conforme 

enviado anteriormente no e-mail de convocação da reunião.   

O primeiro ponto de pauta foi a elaboração do cronograma das reuniões ordinárias, 

onde, por unanimidade, foi aprovado que estas ocorrerão na primeira quinta feira de cada 

mês, antecedendo às reuniões da congregação. Assim, surgindo alguma demanda do 

colegiado, teremos tempo hábil para solicitar a sua inclusão como ponto de pauta da 

reunião da congregação do CFTCI.  

O segundo ponto de pauta foi a realização da escolha dos/as suplentes para cada 

membro/a titular do colegiado. Para isto, foi definido que a coordenação encaminhará e-

mail solicitando aos/as docentes interessados/as que se manifestem conforme o eixo 

temático, para posterior eleição. 

O professor Fábio sugeriu que fosse criado um e-mail institucional do curso para 

formalizar a troca de informações. Esta solicitação de criação será realizada pela 

coordenadora Leila via helpdesk para a PROTIC.  

O terceiro ponto de pauta foi acerca do estágio, onde a Profa. Leila solicitou aos/às 

membros/as que, caso informados/as, comunicassem à coordenação possíveis 

oportunidades de estágio, uma vez que alguns/mas discentes estão precisando apenas 

desta atividade para concluir o curso. Professor Fábio sugeriu que entrássemos em contato 
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com as alunas da pós graduação Tayla Marrocos e Stela Neiva, funcionáriasda Prefeitura 

de Itabuna,para ter informações de possívei oportunidades de estágio.  

O quarto e último ponto de pauta foi acerca do planejamento da oferta de 

Componentes Curriculares (CCs) para o quadrimestre 2020.2, que deverá ser cadastrado 

entre 30/03 e 24/04/2020. Os/As docentes presentes sugeriram que, para a regularização 

da oferta dos CCs conforme matriz curricular disposta no PPC, fosse realizado um 

levantamento das turmas  de Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade, com indicações 

do quadrimestre, ano e forma de acesso ao curso. Ao mesmo tempo, foi indicado também 

a necessidade de consulta aos/ás discentes formandos/as sobre os CCs ainda não cursados. 

Os/As docentes Fábio, Bruna e Naiara ficaram responsáveis pela elaboração deste 

levantamento. 

Antes de encerrar a reunião, o prof. Fábio evidenciou a necessidade de elaboração, 

por parte do colegiado do curso,  dos regimentos de Trabalho de Conclusão de Curso, de 

atividades complementares e do estágio. 

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, 03 de abril de 2020 
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Coordenadora 

 

 

 

 

_____________________________ 

Vice- Coordenadora 
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