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Ata nº 13/2020 

 

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

CFTCI/UFSB 

 

  

Às quatorze horas do dia dezesseis de Dezembro 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, Fabio da Silva do Espírito Santo, Nadabe Reis. A 

coordenadora Leila iniciou a reunião agradecendo a todos/as pela presença.  

O primeiro ponto foi avaliação final do regulamento de estágio que após apreciado 

pelo colegiado e pelo setor de estágio foi aprovado por unanimidade. 

O segundo ponto foi avaliação do regulamento de atividades complementares, onde 

foram inseridas as últimas correções. 

O terceiro ponto foi avaliação do regulamento de TCC elaborado pela Profa. 

Nadabe com acréscimo das sugestões dos demais membros do colegiado. 

O quarto ponto foi análise da solicitação do aproveitamento de CCs dos discentes 

Laíse Clement Calixto e Felipe Santana, as solicitações serão encaminhadas para os 

docentes das áreas para elaborarem o parecer acerca do  aproveitamento. 

O quinto ponto foi a respeito da eleição dos discentes, técnicos e suplentes, 

organizaremos a comissão para realizar a eleição dos novos membros do colegiado. 

O sexto ponto foi a aprovação dos PEAs disponibilizados pelos docentes, sendo 

todos estes aprovados. 

Às quatorze horas e cinquenta 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. 
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Itabuna - BA, 16 de Dezembro de 2020. 
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