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

CFTCI/UFSB

Às nove horas do dia um de dezembro de dois mil e vinte e um, em sala de

Reunião Virtual da UFSB, reuniram-se os/as docentes Bruna Borges Soares, Naiara de

Lima Silva, Nadabe dos Santos Reis e Fábio da Silva do Espírito Santo. A reunião foi

conduzida pela vice-coordenadora Bruna Borges Soares que iniciou a reunião

agradecendo aos/às membros/as pela presença, informando que a coordenadora titular

estava de férias. Em seguida abordou a pauta que seria apreciada em reunião.

O primeiro ponto de pauta foi sobre o reconhecimento do curso de Engenharia

Ambiental e da Sustentabilidade no e-Mec Ministério da Educação. A atual situação do

curso foi discutida, no entanto, não foi possível avançar neste quesito, uma vez que os

membros do colegiado desconheciam o processo e os documentos que foram enviados

para a avaliação até então. Ficou acordado que a vice-coordenadora buscaria mais

informações a respeito e solicitaria à procuradoria da instituição a documentação até

então enviada.

O segundo ponto de pauta foi sobre o Planejamento de Componentes Curriculares

obrigatórios para o ano de 2022. O planejamento inicial, elaborado pela profa. Bruna

Borges Soares, foi avaliado e discutido com os demais membros do colegiado. A

vice-coordenadora informou que levaria o planejamento para uma reunião com o

decanato, onde as demandas seriam discutidas junto com os demais cursos de

engenharia ofertados pelo Centro de Formação.
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O terceiro ponto de pauta foi sobre a substituição da profa. Leila na coordenação,

durante licença médica da mesma. Ficou acordado que a vice-coordenadora buscaria

mais informações junto a PROGEPE sobre quem poderá substituir a atual chefia neste

período, uma vez que a vice-coordenadora também estará impossibilitada de executar a

função, estando gozando do direito de férias.

Às doze horas e dez minutos encerrou-se a reunião. Nada mais havendo a

registrar, eu Bruna Borges Soares, Vice-coordenadora do curso Engenharia Ambiental e

da Sustentabilidade, encerro a presente ata que vai por mim assinada e pelos/as demais

presentes.

Itabuna - BA, 01 de dezembro de 2021.
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