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Reunião Ordinária do Colegiado de Engenharia de Transportes e Logística

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, terça-feira, às nove
horas, reuniu-se, de forma ordinária e remota, em sua quinta 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; Lauro Antonio Barbosa; Peolla Paula Stein.
Ponto(s) de Pauta: 1) Informes. 2) Aprovação da Ata da 4ª Reunião Ordinária do Colegiado
do Curso de Engenharia de Transportes e Logística. 3) Aprovação ad referendum da
indicação da profª Glaucemaria da Silva Rodrigues como Coordenadora de Estágio do curso
de Engenharia de Transportes e Logística. 4) Aprovação da identidade visual do curso. 5)
Planejamento Acadêmico para o ano de 2021. 6) Proposta de criação de um
fluxograma-guia de pré-requisitos e có-requisitos para os componentes curriculares do
curso de Engenharia de Transportes e Logística. 7) 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, a profª Peolla informou
sobre conversas iniciais com a finalidade de elaborar possíveis acordos de cooperação
técnica envolvendo a Secretaria de Transportes de Itabuna, a Superintendência de
Transportes e Trânsito de Ilhéus e a Associação de Turismo de Ilhéus. Ainda relacionado ao
assunto, a profª Júlia informou sobre um possível acordo de cooperação técnica em
conjunto com o programa de pós-graduação Lato Sensu da Escola da Cidade (Mobilidade e
Cidade Contemporânea). Por fim, o prof Edcarllos comunicou sobre a atualização da
estrutura do site do curso, bem como alertou sobre a necessidade de melhorar os
mecanismos de divulgação. Neste sentido, a profª Júlia indicou o dever de estreitar os laços
com as escolas públicas da região. Por sua vez, a profª Peolla sugeriu a criação de um grupo
no WhatsApp para que se possa aproximar os alunos da UFSB com o curso de Transportes.
2) A Ata da reunião do dia vinte e três de março de dois mil e vinte e um foi lida e aprovada
por unanimidade. 3) O prof. Edcarllos informou sobre a demanda da PROGEAC ao curso em
apontar um docente como coordenador de estágio. Por este ângulo, devido ao prazo curto,
foi aprovado ad referendum o nome da profª Glaucemaria após consulta aos docentes. Por
unanimidade, o ad referendum foi aprovado. 4) O prof Edcarllos apresentou a identidade
visual do curso para os membros. Como sugestão a profª Júlia propôs a criação de uma
disposição vertical da logo de modo a adequar a proposta para diferentes formatos
existentes. Por fim, a sugestão e a identidade visual foram aprovadas por unanimidade. 5)
O prof Edcarllos informou sobre a demanda do CFCAF em se realizar um planejamento
anual integrado dos componentes curriculares a serem ofertados para o Bacharelado
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Interdisciplinar em Ciências. Neste sentido, o centro de formação em questão, solicitou a
elaboração de um plano de ofertas dos CCs para todos os centros que possuem demanda
no BIC. Ainda sobre o assunto, o prof Edcarllos demonstrou preocupação com a elaboração
do planejamento no formato anual, uma vez que não se tem ciência da quantidade efetiva
de alunos ingressos através do SISU e do edital de transferência externa, sendo assim não
haveria como estimar as demandas. De modo a contribuir com a discussão, a profª Peolla,
sugeriu seguir a estrutura curricular apresentada no Plano Pedagógico do Curso. Por sua
vez, o prof Lauro indicou a necessidade de sempre ofertar componentes específicos de
transportes, com a finalidade de aproximar os alunos com a área central do curso. Já o prof
Edcarllos apontou a necessidade de serem ofertadas componentes de alunos já inscritos no
curso, no caso os alunos provenientes da migração interna. A partir das sugestões
apresentadas, ficou definido que seriam ofertadas CCs ainda necessárias aos alunos já
inscritos no curso, bem como seria disponibilizada uma planilha aos docentes com CCs
específicos do curso e que ainda não foram ofertados, para que os docentes pudessem
indicar a disponibilidade de oferta para cada quadrimestre. 6) O prof Edcarllos apontou
sobre a dificuldade dos alunos em definir o percurso acadêmico visto que o atual PPC não
contempla pré-requisitos. Nesse sentido, sugeriu a criação de um fluxograma a partir dos
eixos temáticos existentes de modo a auxiliar os estudantes ingressantes do curso. Por fim,
para guiar a criação do fluxograma, ficou acordado que cada membro fosse responsável
por um eixo temático: Engenharia de Transportes (Peolla); Logística de Transportes
(Glaucemaria); Planejamento Urbano (Júlia); Otimização de Transportes (Edcarllos);
Logística Verde (Lauro). 7) Uma vez que não houve manifestação de nenhum membro e
nada mais havendo a tratar, agradeceu-se a presença de todos, dando a reunião como
encerrada às onze horas. 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
Lauro Antonio Barbosa
Peolla Paula Stein
Ata aprovada em reunião do colegiado ocorrida em 11 de agosto de 2021.
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