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Ata nº 07/2020  

 

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

CFTCI/UFSB 

  

Às nove horas e vinte minutos do dia nove de Julho de dois mil e vinte 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 o discente Felipe de 

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

pela presença. Em seguida abordou os seguintes informes:  

Prof. Fabio sugeriu fazer um levantamento dos alunos que ingressaram e realizar 

apresentação do curso para os calouros.  

Profa. Bruna ressaltou a importância de apoiar projetos de empreendedorismo e 

citou quais os alunos que participaram recentemente de projetos nessa área, informando 

inclusive sobre o edital de apoio a design gráfico publicado pelo CFTCI. 

O primeiro ponto de pauta foi sobre a constituição da comissão de comunicação 

do curso. A comissão de comunicação será formada por professores de diferentes 

colegiados e nossa representante será Profa. Bruna, sendo eleita por votação por 

unanimidade. 

Profa. Bruna será a responsável em criar e gerenciar o Instagram do curso, a 

mesma sugeriu que a comissão de comunicação gerenciasse, entretanto todos os membros 

discordaram por que o Instagram está vinculado ao email do curso e não achamos que os 

alunos devem ter acesso as informações do email instituciona. Prof. Fabio reforçou que 

devemos ter autonomia para gerenciar as redes sociais e o site do curso. 

O segundo ponto de pauta foi a avaliação do regulamento de atividades 

complementares que foi elaborado pela Profa. Bruna com a contribuição dos demais 

membros. 
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Às doze horas e vinte e oito minutos 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, 09 de Julho de 2020. 
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