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Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às nove horas, na sala de reuniões

oito do campus Jorge Amado, reuniu-se, de forma ordinária, em sua terceira 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;

Glaucemaria da Silva Rodrigues; Júlia Carvalho Dias de Gouvêa; Peolla Paula Stein.

Membro(s) ausente(s) justificado(s): Lauro Antonio Barbosa. Ponto(s) de Pauta: 1)

Informes. 2) Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de

Engenharia de Logística em Transportes. 3) Criação do Núcleo Docente Estruturante (NDE)

de Engenharia de Transportes e Logística. 4) Definição de representante para compor a

Comissão de Comunicação do CFTCI. 5) Apreciação da Minuta de Resolução que dispõe

sobre a Creditação das Atividades de Extensão. 6) Aquisição de material permanente

(Plano Anual de Contratações 2021). 7) Indicação da lista de editores associados para a

área de “Transportes e Mobilidade Urbana” da nova revista científica do CFTCI. 8) O que

ocorrer. Deliberações: 1) De comum acordo com os presentes, às nove horas e dez

minutos, o prof. Edcarllos iniciou a reunião de forma gravada. Em seguida, como parte dos

informes, o mesmo informou sobre a situação do processo de aquisição de bibliografia do

curso para o período 2020/2021. Neste sentido, foi informado que, devido aos limites

orçamentários e a necessidade de aquisição de bibliografia básica para o funcionamento do

curso, os 100 títulos requisitados foram definidos de acordo com as ementas dos

Componentes Curriculares (CC) de 2º Ciclo presentes no Projeto Pedagógico do Curso

(PPC), não abrindo a possibilidade de aquisição de títulos não previstos no PPC. Ademais,

uma planilha contendo o estado atual da bibliografia do curso foi compartilhada, de modo

a facilitar o processo de aquisição para os próximos anos, bem como também para auxiliar

a atualização iminente do PPC no sentido de substituir os títulos esgotados ou indisponíveis

nas editoras. Por fim, a Profª Peolla deu continuidade aos informes, indicando a realização

do I Encontro Nacional Virtual dos Estudantes de Engenharia de Transportes (ENETRANSP),

a ser realizado entre os dias treze e dezessete do mês corrente. 2) A Ata da reunião do dia

dezoito de dezembro de dois mil e dezenove foi lida e aprovada por unanimidade. Além

disso, foi determinado, a partir da sugestão da Profª Peolla, que as atas sejam assinadas de

forma digital mediante autenticação através do Sistema Integrado de Patrimônio,

Administração e Contratos (SIPAC). 3) O prof. Edcarllos apresentou as demandas atuais

inerentes ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) e, em seguida, expôs a resolução nº

04/2018 da UFSB, que dispõe sobre os critérios para a criação do NDE do curso. Para
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https://drive.google.com/file/d/1mScjcBF_oSsSmG27DcxjWMDfBVE_W-Yw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mtdiDj0KJsygMHeSW--raYpKADEUSRmH/view?usp=sharing
http://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/gerar_site.php?ID_SITE=15901
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auxiliar no processo de escolha dos docentes, foi compartilhada com os demais presentes

uma planilha com todos os professores aptos a compor o órgão em questão de acordo com

a resolução vigente da instituição. Após um período de discussão, ficou estipulado uma

lista de docentes, em ordem de prioridade, para integrar o NDE: (i) Edcarllos Gonçalves dos

Santos; (ii) Lauro Antonio Barbosa; (iii) Marcelo Soares Teles Santos; (iv) Raonei Alves

Campos; (v) Vinicius de Amorim Silva; (vi) Danielle Oliveira Costa Santos; e (vii) Robson da

Silva Magalhães. Em síntese, ficou definido, por unanimidade, que os convites seriam

feitos, na devida ordem estipulada, e que o NDE seria criado, via Ad referendum, a partir

dos cinco primeiros aceites por parte dos convidados. 4) O prof. Edcarllos informou sobre a

deliberação ocorrida na última reunião da Congregação do CFTCI que contemplou a

recomposição da Comissão de Comunicação do centro de formação. Neste sentido, haverá

a contratação de um bolsista para atuar como designer gráfico, ao qual será membro

efetivo da Comissão de Comunicação durante a vigência da bolsa. A reestruturação do

órgão em evidência terá como finalidade agilizar o diálogo entre os colegiados e o designer

gráfico que, por sua vez, terá como atribuição principal o desenvolvimento de soluções de

projetos de comunicação visual que atendam as necessidade dos cursos. Desta maneira,

cada colegiado terá de indicar um representante e um suplente para compor a respectiva

comissão. Sendo assim, por unanimidade, ficou estipulado que a profª Glaucemaria atue

como membro efetivo e que, em sua ausência, o prof. Edcarllos seja seu suplente. 5) A

princípio, o prof. Edcarllos compartilhou, com os demais membros presentes, a minuta de

resolução que dispõe sobre a Creditação das Atividades de Extensão. A profª Peolla frisou

que o PPC do curso foi idealizado de acordo com as novas diretrizes para a extensão

definidas pela legislação vigente e que, desta maneira, parte das atividades contempladas

atualmente no curso, tais como visitas técnicas e projeto integrador modular devem ser

consideradas como atividades de extensão. Dados as considerações realizadas pela

professora, nada mais havendo a discutir sobre este ponto de pauta, ficou definido que

quaisquer sugestões ou dúvidas deverão ser encaminhadas diretamente para a

coordenação, mediante endereço eletrônico, de modo que sejam transmitidas para a

Congregação do CFTCI. 6) Com o propósito de elaborar a lista de materiais para compor o

Plano Anual de Contratações (PAC) para 2021, o prof. Edcarllos compartilhou documentos

contendo pedidos de anos anteriores, de forma a exemplificar o preenchimento da

planilha, bem como para evitar a solicitação de itens contemplados em requisições prévias.

Ademais, para ajudar a nortear a elaboração do pedido, foi apresentado uma lista de itens

adquiridos por cursos de outras instituições. De acordo com os documentos mostrados e

com as experiências dos demais membros, foi elaborada uma lista parcial de itens

obrigatórios para criar uma infraestrutura inicial para o curso. Neste sentido, ficou

acordado que a planilha seria compartilhada e preenchida de forma conjunta, para que os

representantes de cada eixo temático do curso possam contribuir com a indicação de itens

pertinentes a área ao qual representam. Por fim, a profª Peolla informou sobre a iminência

de inícios das obras do Porto Sul e a estimativa de chegada da Ferrovia Oeste-leste na

região. Neste sentido, a professora frisou sobre a possível captação de recursos junto às

empresas envolvidas nos projetos citados, de modo que o curso possa adquirir

infraestrutura a partir de mecanismos jurídicos como os Termos de Ajuste de Conduta. 7) O
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prof. Edcarllos apresentou um esboço do novo periódico vinculado ao CFTCI, a revista de

Engenharia Urbana e Ambiental (nome provisório). Dados as deliberações da última

reunião da Congregação do CFTCI, foi solicitado que todos os colegiados do centro possam

indicar docentes para compor o corpo editorial de acordo com as áreas de interesse da

revista. Neste sentido, ficou definido que o colegiado de Engenharia de Transportes e

Logística indicasse revisores para atuar junto a linha de pesquisa “Transportes e Mobilidade

Urbana”. Ainda sobre o periódico, foram estipuladas diretrizes para indicação de docentes

ao corpo editorial: (i) doutorado como titulação mínima; (ii) atuar, de forma ativa, na área

de Transportes e Logística; e (ii) ser habilitado em um programa de pós-graduação. Por fim,

para facilitar o fluxo das informações, ficou acordado que os nomes indicados serão

enviados para o endereço eletrônico da coordenação. 8) A profª Júlia solicitou maiores

esclarecimentos quanto às características dos eixos temáticos previstos para o curso. Neste

sentido, a profª Peolla se prontificou a enviar documentos pertinentes aos

questionamentos da profª Julia, encerrando assim a discussão sobre este assunto.

Adicionalmente, a profª Julia indagou sobre como será o fluxo processual de

reestruturação da Formação Geral (FG). Neste sentido, o prof. Edcarllos comentou que a

carga horária destinada para a FG no PPC do curso pouco será alterada, visto que com a

nova proposta vigente apenas 150 horas a mais estariam disponíveis para inclusão de

outras CCs, se necessário. Ainda sobre o assunto em questão, o professor informou que

possivelmente o CFTCI, durante as etapas de discussão da reestruturação da FG,

apresentará uma proposta de estrutura curricular única para todos os cursos do centro. A

profª Júlia demonstrou preocupação quanto a retirada de CCs bem estabelecidas na atual

estrutura curricular da FG. Neste sentido, o prof. Edcarllos solicitou que as dúvidas ou

questionamentos acerca da temática sejam enviadas ao endereço eletrônico do curso, de

modo a serem repassadas em futuras reuniões da Congregação do CFTCI que tenham a

reestruturação como ponto de pauta. Nada mais havendo a tratar, agradeceu-se a presença

de todos, dando a reunião como encerrada às doze 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

Glaucemaria da Silva Rodrigues

Júlia Carvalho Dias de Gouvêa

Peolla Paula Stein

Ata aprovada em reunião do colegiado ocorrida em 25 de Setembro de 2020.
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