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

CFTCI/UFSB

Às nove horas do dia doze de maio 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, Nadabe dos Santos Reis e Fábio da Silva do Espírito

Santo. A coordenadora Leila Oliveira iniciou a reunião agradecendo aos/às membros/as

pela presença. Em seguida foram passados alguns informes sobre a Semana de Meio

Ambiente e então, abordou-se a pauta que seria apreciada em reunião.

O primeiro ponto de pauta foi a respeito da participação na reunião do Professor

Oyrton Júnior, da Universidade de Fortaleza, que fez contato com a coordenação para

conhecer melhor o PPC do Curso de Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade, uma

vez que o mesmo pretende aprovar o referido curso em sua instituição. No entanto, o

professor não compareceu como previsto e seguiu-se para o ponto de pauta seguinte.

O segundo ponto foi referente à mudança na solicitação dos Planos de Ensino e

Aprendizagem (PEAs), que passou a ser feita via SIGAA, no momento de acesso ao

Componente Curricular pelo docente, não sendo permitido ao mesmo avançar no

sistema sem inicialmente preencher os campos do PEA. Ficou definido que, com base

no Memorando eletrônico n. 43/2020, seria enviado e-mail aos docentes informando

sobre o novo procedimento.

O terceiro e último ponto de pauta foi a avaliação final da Resolução de Estágio,

em construção fazendo-se as últimas considerações antes do envio para Lívia Gozzer

Costa, Coordenadora do Setor de Práticas Educativas.

Às onze horas e trinta minutos encerrou-se a reunião. Nada mais havendo a

registrar, eu Leila Oliveira Santos, Coordenadora do curso Engenharia Ambiental e da
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Sustentabilidade, encerro a presente ata que vai por mim assinada e pelos/as demais

presentes.

Itabuna - BA, 12 de maio de 2021.
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