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Ata nº 09/2020  

 

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

CFTCI/UFSB 

 

  

Às nove horas do dia vinte de Agosto 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 e Nadabe dos Santos Reis. A coordenadora Leila iniciou a reunião 

agradecendo aos/às membros/as pela presença. Em seguida abordou os pontos da reunião. 

Informes: 

Profa. Bruna informou que os bolsistas estão responsáveis pela criação da 

logomarca do curso, eles já criaram o Instagram e em breve criarão o Facebook. Além 

das redes sociais vão criar também o boletim personalizado de cada curso, incluindo a 

imagem, banner e divulgar a importância dos cursos do CFTCI para quando houver a 

migração dos discentes do BI em Ciências, eles possam ter conhecimento a respeito de 

cada curso do centro. 

Profa. Bruna sugeriu o planejamento da semana de acolhimento e Profa. Leila 

sugeriu convidar profissionais do CREA para fazer uma live explicando sobre o curso e 

área de atuação.  

No primeiro ponto de pauta foram avaliados os PEAs. Profa. Naiara sugeriu que 

devemos solicitar os PEAs antes do início das aulas para que possamos arquivá-los. Os 

PEAs foram avaliados, 12 PEAs foram enviados, faltando apenas o envio dos PEAs de 6 

docentes. Os PEAs foram avaliados e as devidas recomendações e sugestões serão 

enviadas aos docentes. 

Às onze horas e quarenta e seis 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, 20 de Agosto de 2020 
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