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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 05 (Pavilhão de aulas CJA) 

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

Participantes: Filipe de Oliveira Santana (lipeoliver_2@hotmail.com); Lauro Antonio Barbosa (lauro@ufsb.edu.br); 

Marcelo Soares Teles Santos (marcelostsantos@gmail.com); Márcio Roberto de Garcia Maia 

(marciomaia@ufsb.edu.br); Rita de Cáscia Avelino Suassuna (suassuna2000@yahoo.com.br); Vinicius 

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

 

Pauta: 

1) Informes; 

2) Apresentação dos Membros do Colegiado; 

3) Apresentação da Grade Curricular do Curso e dos docentes responsáveis pelos CCs; 

4) Apresentação da Lista de CCs já ofertados até o momento, em 1° e 2° ciclos; 

5) Apresentação da Lista de CCs a serem ofertados nos próximos quadrimestres; 

6) Previsão de formatura da primeira turma do Curso; 

7) Definição de estratégias para planejamento dos cursos sequenciais (Sanitária e Urbana); 

8) Oque Ocorrer. 

 

Item Informes, acompanhamentos e deliberações 

1 Informes: 

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

 O Prof. Marcelo ressaltou que a Reunião foi ampliada a todos os docentes do Curso para 

apresentação da situação atual do Curso e apresentação aos Docentes recém empossados. 

2 Apresentação dos Membros do Colegiado 

 O Prof. Marcelo apresentou a composição atual do Colegiado do Curso, informando os eixos 

temáticos que cada membro representa. 

 Em seguida, os membros do colegiado e os demais docentes se apresentaram. 

3 Apresentação da Grade Curricular do Curso e dos docentes responsáveis pelos CCs 

 O Prof. Marcelo apresentou um quadro com a arquitetura curricular do Curso, assim como a 

distribuição de Docentes por Componente Curricular do Curso, de acordo com suas áreas de 

atuação. 

4 Apresentação da Lista de CCs já ofertados até o momento, em 1° e 2° ciclos 

 O Prof. Marcelo apresentou a lista de Componentes Curriculares que já foram ofertadas até o 

momento no Curso, no BI-Ciências e no 2°Ciclo, com a indicação dos docentes responsáveis 

por cada CC ministrado. 
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Item Informes, acompanhamentos e deliberações 

5 Apresentação da Lista de CCs a serem ofertados nos próximos quadrimestres; 

 O Prof. Marcelo apresentou a lista de Componentes Curriculares que serão ofertadas no curso 

nos próximos quadrimestres, até a formatura da primeira turma. 

6 Previsão de formatura da primeira turma do Curso; 

 O Prof. Marcelo mostrou a situação dos Discentes ativos no Curso, indicando que as primeiras 

formaturas ocorram no Quadrimestre 2019.3. 

7 Definição de estratégias para planejamento dos cursos sequenciais (Sanitária e Urbana) 

 Com a aproximação da primeira turma a ser formada em 2019, foi destacada a necessidade 

de definir estratégias para implantação dos cursos sequenciais de Engenharia Sanitária e 

Engenharia Urbana. 

 Ocorreu a sugestão de que fossem realizados eventos pedagógicos para definir o planejamento 

dos trabalhos para implantação dos Cursos. 

8 O que ocorrer. 

 Não houve manifestações para esse ponto de pauta. 

 A reunião se encerrou imediatamente às 12 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. 

 

 

 


