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Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às doze horas e                  

trinta minutos, na sala de reuniões oito do campus Jorge Amado, reuniu-se, de forma              

ordinária, em sua segunda reunião, o Colegiado do Curso de Engenharia de Transportes e              

Logística do Centro de Formação em Tecno-Ciências e Inovação (CFTCI) da UFSB.            

Participantes: Edcarllos Gonçalves dos Santos; Júlia Carvalho Dias de Gouvêa. Membro(s)           

ausente(s) justificado(s): Glaucemaria da Silva Rodrigues; Lauro Antonio Barbosa; Peolla          

Paula Stein. Ponto(s) de Pauta: 1) Informes. 2) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do               

Colegiado do Curso de Engenharia de Transportes e Logística do dia trinta de outubro de               

dois mil e dezenove. 3) Aprovação de Ad Referendum da alteração do nome do Curso de                

“Engenharia de Logística em Transportes” para “Engenharia de Transportes e Logística”. 4)            

Criação do Laboratório de Transportes e Logística. 5) Levantamento das informações do            

corpo docente. 6) Definição do calendário de reuniões do Colegiado de Engenharia de             

Transportes e Logística para 2020. 7) O que ocorrer. Deliberações: 1) O prof. Edcarllos              

apresentou a nova estrutura da página do curso, ao qual contempla novas seções criadas              

com o propósito de concentrar informações significativas para estudantes e docentes. 2) A             

Ata da reunião do dia trinta de outubro de dois mil e dezenove foi lida e aprovada por                  

unanimidade. 3) Após a explanação do prof. Edcarllos sobre a necessidade da alteração do              

nome do curso com o intuito de facilitar a inclusão na plataforma e-MEC, o Ad Referendum                

foi posto em votação e aprovado sem questionamentos. 4) O prof. Edcarllos apontou sobre              

a urgência quanto a criação de um laboratório de uso geral para o curso, dado a iminente                 

mudança de instalações do CFTCI para o novo campus da UFSB na CEPLAC. O respectivo               

laboratório teria como objetivo central atender as principais demandas do curso, bem            

como criar um espaço compartillhado capaz de fomentar atividades de pesquisa e            

interação entre estudantes da área de Transportes e Logística. A profª. Júlia se prontificou              

a projetar o espaço de acordo com as demandas definidas futuramente pelo colegiado e              

apontou a necessidade de que a infraestrutura do novo laboratório atenda aos requisitos             

necessários estipulados pelo MEC para funcionamento do curso. Na sequência, foi           

proposto pelo prof. Edcarllos a criação de um documento compartilhado com os docentes             

do curso, de modo a facilitar a coleta de informações sobre a lista de              

equipamentos/mobiliário pertinente a este novo espaço. Por unanimidade foi decidido          

pela criação do Laboratório de Transportes e Logística. 5) Para o quinto ponto de pauta, o                

prof. Edcarllos relatou sobre a necessidade de um levantamento sobre as atividades de             

pesquisa e extensão desenvolvidas pelos docentes do curso, de forma a criar uma base de               
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dados atualizada com o propósito de facilitar as atividades futuras de reconhecimento do             

curso, bem como também para auxiliar na complementação de informações a serem            

disponibilizadas no site do curso. Por unanimidade ficou decidido pela criação de uma             

pasta virtual para armazenar todas as informações relevantes para o bom andamento do             

curso. 6) Em comum acordo, o sexto ponto de pauta sobre o calendário de reuniões do                

colegiado para 2020, foi postergado para uma próxima reunião devido a ser um tema              

sensível que necessita da consulta de disponibilidade de um horário mensal de cada             

membro e que, por sua vez, não cause conflito com outras reuniões de órgãos superiores               

ao colegiado de Transportes e Logística. 7) Não houveram manifestações. Nada mais            

havendo a tratar, agradeceu-se a presença de todos, dando a reunião como encerrada às              

treze horas e quinze minutos. A seguir, para constar, eu, Edcarllos Gonçalves dos Santos,              

Coordenador do Curso de Engenharia de Transportes e Logística, lavrei esta Ata que foi              

assinada, após lida e aprovada, pelos demais membros do colegiado presentes na sessão. 

 

Assinam a presente Ata os seguintes membros do colegiado: 

 

Edcarllos Gonçalves dos Santos 

Júlia Carvalho Dias de Gouvêa 

 

Ata aprovada em reunião do colegiado ocorrida em 07 de Julho de 2020. 

2/2 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 18/12/2019

ATA Nº 002/2019 - CETL (11.01.05.01.01) 
(Nº do Documento: 411) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 28/07/2020 21:51 ) 
EDCARLLOS GONCALVES DOS SANTOS 

COORDENADOR DE CURSO

1716516

(Assinado digitalmente em 25/09/2020 15:53 ) 
JULIA CARVALHO DIAS DE GOUVEA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3029044

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sig.ufsb.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 411 2019 ATA 28/07/2020 73c0f928ce

https://sig.ufsb.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

