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ATA Nº 06 Reunião Ordinária do Colegiado de Engenharia de Transportes e Logística
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Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, quarta-feira, às nove

horas e trinta minutos, reuniu-se, de forma ordinária e remota, em sua sexta 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.

Membros ausentes justificados: Peolla Paula Stein. Ponto(s) de Pauta: 1) Informes. De

comum acordo com os presentes, às nove horas e trinta e cinco minutos, o prof. Edcarllos

iniciou a reunião de forma gravada. Em seguida, como parte dos informes, o próprio

comunicou sobre o envio da documentação para cadastro do curso no CREA, bem como

indicou que está iniciando a coleta de documentação para o futuro reconhecimento do

curso. Dando prosseguimento aos informes, também noticiou sobre a nova

obrigatoriedade de aprovação prévia pelo colegiado dos Planos de Ensino-Aprendizagem

(PEA) dos componentes curriculares ministrados no decorrer do quadrimestre. Neste

sentido, explicou sobre a exigência de se manter a bibliografia básica presente nas ementas

do projeto pedagógico do curso, assim como informou sobre o envio de um tutorial para

auxiliar neste processo. 2) Aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária do Colegiado do

Curso de Engenharia de Transportes e Logística. A Ata da reunião do dia vinte e três de

março de dois mil e vinte um foi lida e aprovada por unanimidade. 3) Reformulação do

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Transportes e Logística. O prof. Edcarllos

iniciou a discussão apresentando a intenção do Núcleo Docente Estruturante em

reformular a grade curricular do curso, devido a necessidade de incorporação da nova

Formação Geral, bem como pela inclusão de aspectos que envolvem a curricularização da

extensão. Dando continuidade, explicitou sobre a necessidade de participação do

colegiado nessa reformulação, dado a expertise dos membros nas demais áreas temáticas

do curso. Em seguida, comentou sobre as discussões em conjunto com o CFTCI e CFCAf

acerca de uma padronização de CCs da formação básica para as engenharias e, por fim,

convidou formalmente os membros do colegiado para participarem, de forma ativa, da

reformulação. Por este ângulo, os membros presentes aceitaram por unanimidade a

participação no grupo de trabalho. Por sua vez, a profª Júlia indicou a necessidade de se

elaborar um cronograma exequível para prosseguimento das atividades. A partir disso, o

prof. Edcarllos definiu em consenso uma reunião para o dia três de setembro de dois mil e

vinte, sexta-feira no turno da manhã, de modo a iniciar as atividades do grupo de trabalho.

Além disso, ficou acordado de se enviar um material complementar para os membros, com

o propósito de auxiliar o debate sobre a reformulação. 4) Criação de um Termo de
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Referência para aquisição de Laboratório de Pesquisa. O prof. Edcarllos apontou sobre a

necessidade de criação, em conjunto, de um termo de referência para a aquisição de um

laboratório para o curso. Neste sentido, indicou sobre a importância de se ter pronto este

documento de modo que, a partir da iminência de recursos disponíveis na universidade, o

curso possa solicitar a aquisição de maquinário e mobiliário de forma a contemplar as

demandas de infraestrutura. A profª Júlia, por sua vez, recomendou a comparação entre os

itens presentes neste termo com os que foram solicitados na licitação do Plano Anual de

Contratações - 2021, de modo a evitar dubiedades acerca da aquisição de itens de

infraestrutura. Por fim, o prof. Edcarllos se comprometeu a compartilhar o documento do

termo de referência, de maneira que todos os membros possam incluir contribuições. 5) O

que ocorrer. O prof. Edcarllos apontou sobre a marcação de uma reunião junto aos

ingressantes para o início do quadrimestre, com data e horário a definir, para que os

discentes possam sanar dúvidas pertinentes ao curso, bem como para estreitar as relações

com os novos alunos do curso. Por fim, o prof. Edcarllos comentou sobre o início de um

planejamento para suprir a iminente ausência da profª Peolla devido ao seu afastamento

para capacitação. Por este ângulo, se comprometeu a procurar soluções no sentido de

alterar o regime da profª Glaucemaria de 20h para dedicação exclusiva, a fim de mitigar os

impactos futuros para o curso. De forma adicional, também se comprometeu a buscar o

aproveitamento de docentes aprovados no último processo seletivo. 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

Ata aprovada em reunião do colegiado ocorrida em 24 de Setembro de 2021.
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