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Aos 02 dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 8h 00min, reuniu-se, de forma 

ordinária, em sua primeira reunião, o Colegiado do Curso de Engenharia Ambiental e 

da Sustentabilidade do Centro de Formação em Tecnociências e Inovação (CFTCI) 

da UFSB, registrado pela portaria CFTCI n° 723/2019, de 28 de novembro de 2019. 

Com o número legal, deu-se por iniciada a reunião, contando com a presença dos 

membros docentes do colegiado Bruna Borges Soares, Fabio da Silva do Espírito 

Santo, Leila Oliveira Santos, Nadabe dos Santos Reis e Naiara de Lima Silva. A 

reunião teve ponto de pauta único, a eleição de Coordenador/a e Vice-

Coordenador/a do Colegiado do Curso de Engenharia Ambiental e da 

Sustentabilidade da UFSB. No início da reunião, após os cumprimentos, os membros 

demonstraram satisfação em fazer parte do Colegiado do Curso e falaram sobre a 

importância da eleição e do início imediato das atividades. Em seguida, os membros 

do Colegiado tiveram a oportunidade de apresentação das candidaturas. Apenas as 

professoras Leila Oliveira Santos e Bruna Borges Soares se apresentaram como 

uma chapa, sendo a primeira candidata à Coordenadora e a segunda candidata à 

Vice-Coordenadora. Com uma única chapa, foi iniciada a votação. Com 5 votos a 

favor, foi eleita a chapa única para coordenação do Colegiado do Curso. Em função 

da pauta única, a reunião se encerrou imediatamente após a eleição, às 09h 40min. 

E, para constar, eu, Leila Oliveira Santos, agora Coordenadora do Curso de 

Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade, lavrei esta ata que foi assinada, após 

lida e aprovada, pelos demais membros do colegiado. 

 

Itabuna, 02 de dezembro de 2019 
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