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ATA Nº 07 Reunião Ordinária do Colegiado de Engenharia de Transportes e Logística
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Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, sexta-feira, às

oito horas, reuniu-se, de forma ordinária e remota, em sua sétima 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. Membros ausentes

justificados: Lauro Antonio Barbosa. Ponto(s) de Pauta: 1) Informes. De comum acordo

com os presentes, às oito horas, o prof. Edcarllos iniciou a reunião de forma gravada. Em

seguida, como parte dos informes, o próprio comunicou sobre a criação, por parte da

PROTIC, do e-mail nde.eng.transportes@ufsb.edu.br para o NDE do curso, além da

abertura de uma pasta virtual na nuvem da UFSB com o intuito de armazenar documentos

pertinentes ao curso. Ademais, o prof. Edcarllos comentou sobre a alteração dos itens que

compõem o plano de curso de CCs no SIGAA, de forma a contemplar o pedido de docentes

para que seja incluído o campo “Metodologia” nos PEAs. Para facilitar a impressão dos

PEAs, foi informado que os coordenadores de curso, a partir daquele momento, possuíam

acesso às turmas virtuais de quaisquer CCs vinculados à unidade acadêmica. Por fim, o

prof. Edcarllos comentou sobre a Portaria Nº 771/2021 da UFSB, que estabelece o

Protocolo de retorno presencial dos estágios supervisionados das licenciaturas, dos

estágios obrigatórios dos cursos de 2º ciclo, dos internatos e das atividades em laboratório,

além dos Componentes Curriculares de Práticas. 2) Aprovação da Ata da 6ª Reunião

Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Transportes e Logística. A Ata da

reunião do dia onze de agosto de dois mil e vinte um foi lida e aprovada por unanimidade.

3) Aprovação dos Planos de Ensino-Aprendizagem dos Quadrimestres 2021.1 e 2021.2. O

prof. Edcarllos explicou que devido às alterações dos campos do plano de curso no SIGAA

mencionadas anteriormente, bem como pelo descumprimento dos requisitos básicos a

serem contemplados pelo PEA, foi postergado para a próxima reunião ordinária a

aprovação dos PEAs. De forma a auxiliar no preenchimento do plano de curso, o prof.

Edcarllos apresentou um tutorial passo a passo para esta finalidade. Por fim, se colocou à

disposição para ajudar os docentes que apresentarem dificuldades para concretizar esta

tarefa. 4) Elaboração do Banco de docentes dos Componentes Curriculares do curso. O

prof. Edcarllos informou sobre a necessidade de atualização do banco de docentes do

curso, devido a recomposição dos professores vinculados ao CFTCI ocasionada pelas

mudanças de lotação entre os campus da UFSB. Por este ângulo, a profª Peolla destacou

sobre o excesso de CCs vinculados a ela e a profª Glaucemaria. Ademais, citou sobre a

necessidade de contratação de algum docente para ministrar as CCs do eixo de
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Infraestrutura de Transportes. De forma complementar, a profª Julia informou que, após

pesquisa, verificou que o corpo docente do curso é bastante inferior quantitativamente

quando comparado a outros cursos correlatos. Já a profª Peolla mostrou preocupação

acerca da profª Lilian, dado que, mesmo sendo concursada na área de Transportes, não

possui qualquer tipo de envolvimento com o curso, inclusive tendo mudado para outro

centro de formação. O prof. Edcarllos também apontou sobre a problemática acerca da

falta de reposição de docentes que são ativos e essenciais no curso e que, por sua vez, irão

se afastar para capacitação, como é o caso da profª Peolla. Ademais, demonstrou

preocupação acerca da permanência do regime de 20 horas da profª Glaucemaria, quando

a mesma na verdade atuava quase que como uma docente de dedicação exclusiva. De

forma adicional, o prof. Edcarllos expôs que a prioridade deveria ser a contratação de

docentes para compor o quadro docente de cursos já implantados e não para atender a

demanda gerada pela criação de novos cursos. Ainda sobre o assunto, a profª Peolla

indicou que o curso de Transportes já estava previsto desde a fundação da UFSB através do

plano orientador, por se tratar de um curso estratégico para a região. Além disso apontou

que os outros cursos do CFTCI já possuem um quadro docente quase integralizado. Sobre

esta temática, o prof. Edcarllos afirmou que os outros cursos já implantados no CFTCI,

possuem grade curricular semelhante e, devido a este fato, compartilham bastante o

quadro docente, ou seja, situação totalmente diferente daquela observada no curso de

Transportes. A profª Peolla acrescentou que, mesmo sem constar no edital de licença

capacitação, seria pertinente solicitar, junto à reitoria, a contratação de professores

substitutos para suprir a carência ocasionada pelo afastamento de docentes para este tipo

de licença. Por fim, ficou decidido por unanimidade que a posição do colegiado seria de se

posicionar contra a criação de novos cursos no CFTCI enquanto o quadro docente do curso

de Transportes não estiver completo. 5) Consulta sobre Perfis Docentes para Concursos do

CFTCI. A princípio, o prof. Edcarllos informou sobre a solicitação realizada pelo senhor

Lucas Portilho Camargos Gomes no sentido do aproveitamento de sua aprovação em

concurso público pelo CFTCI. A partir dos documentos apresentados pelo solicitante, a

profª Peolla indicou que o profissional pertence a um perfil carente no curso, no caso

Engenharia de Produção, e que pelo currículo, poderia atuar nas áreas de logística de

transportes, empreendedorismo e pesquisa operacional. Por sua vez, o prof. Edcarllos

apontou sobre a problemática do solicitante não ter titulação de doutor, o que pode

prejudicar o curso em caso de uma contemplação de licença para capacitação. Por outro

lado, foi apresentado o interesse, ainda informal, do professor Roberto Bernardo da Silva

em se redistribuir para o CFTCI. Roberto atua como Engenheiro Civil e possui vasta

experiência na área de transportes, inclusive atuando em parceria com a profª Glaucemaria

em diferentes projetos. Uma lista de CCs presentes no PPC de Transportes e que poderiam

ser ofertados pelo solicitante foi apresentada ao colegiado. Para a profª Peolla, os dois

candidatos possuem um perfil adequado à proposta do curso e, devido a este fato, sugeriu

que, na ocorrência de vagas para o curso, ambos pudessem ser entrevistados. Por se tratar

de um tema sensível e que exige intenso debate, foi decidido, de comum acordo, que este

ponto de pauta fosse tratado novamente na próxima reunião ordinária do colegiado. 6)

Consulta sobre Cursos Afins para Processo Seletivo de Transferência Externa e ingresso
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de Diplomados. O prof. Edcarllos apontou sobre a consulta da PROGEAC acerca da lista de

cursos afins para migração no âmbito da UFSB. Pela perspectiva da lista de cursos afins

para a migração interna, optou-se, em comum acordo, pela retirada do curso de

Oceanologia e pela inclusão do curso de Políticas Públicas. Por outro lado, para a migração

externa, foi sugerido a inclusão dos seguintes cursos em complemento àqueles propostos

outrora junto à PROGEAC: Urbanismo, Planejamento Territorial, Engenharia Ambiental

Urbana, Tecnologia em Transporte Terrestre, Engenharia de Produção Civil, Engenharia

Ferroviária e Metroviária, Tecnologia em Transporte Aéreo, Engenharia de Logística e

Operação, Engenharia Ferroviária e Logística, Engenharia de Transportes e Logística e

Tecnologia em Segurança No Trânsito. 7) Planejamento de Oferta de CCs para o

Quadrimestre 2021.3. A priori, o prof. Edcarllos apontou sobre as dificuldades dos

discentes em organizar o percurso acadêmico, em especial, para atender os pré-requisitos

ainda não obrigatórios. Sendo assim, solicitou uma atenção adicional aos docentes no

sentido de orientar nas escolhas dos alunos durante o período de matrícula. Adiante, o

prof. Edcarllos apresentou o planejamento parcial do BI Ciências para o quadrimestre

2021.3. À vista disso, a profª Peolla solicitou a remoção de todas as ofertas vinculadas ao

seu nome, uma vez que estará em licença para capacitação pelos próximos três

quadrimestres. De forma complementar, a profª Julia solicitou a inclusão de oferta da CC

de “Representação Gráfica para Engenharia”. Por fim, após discussões e de comum acordo,

foi estipulado que, em ausência de excepcionalidades, o planejamento de ofertas de CCs

para os próximos quadrimestres deverá seguir estritamente a grade curricular do curso, ao

invés de contemplar demandas individuais de discentes. 8) Definição do Processo de

Consulta para Suplentes e Representante Discente. Sobre a representação discente, ficou

acordado que seria enviada pela coordenação uma mensagem no fórum acadêmico com a

finalidade de solicitar a indicação de um representante da classe para participar no

colegiado do curso. Sobre os suplentes, ficou estipulado que os seguinte docentes

deveriam ser consultados acerca da participação no colegiado: Alex Mota dos Santos,

Ben-Hur Ramos Ferreira Gonçalves, Marcelo Soares Teles Santos, Naiara de Lima Silva,

Rafael Henrique de Freitas Noronha e Vinicius de Amorim Silva. 9) Consulta sobre o

Processo de Eleição para Coordenação do Colegiado. O prof. Edcarllos informou que a

vigência do mandato da atual chapa da coordenação formada por ele e pela profª

Glaucemaria estava chegando ao fim e que, devido a isto, uma nova consulta deveria ser

realizada junto ao colegiado. Neste sentido, pediu que se manifestassem os membros que

gostariam de se candidatar à coordenação. Apenas o prof. Edcarllos e a profª Glaucemaria

se candidataram, na devida ordem, à coordenação e vice- coordenação. Entretanto, uma

vez que o quórum não estava completo, a profª Glaucemaria sugeriu que a votação fosse

realizada na próxima reunião ordinária. A sugestão foi acatada por unanimidade. 10)

Definição de um Calendário Fixo para Reuniões Ordinárias do Colegiado. Em comum

acordo, o ponto de pauta foi postergado para discussão após a recomposição do colegiado.

11) Discussão sobre a Proposta de Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso. O prof.

Edcarllos iniciou sua fala informando sobre o encaminhamento do NDE no sentido de levar

a discussão sobre a reformulação do curso para o colegiado, por entender que os seus

membros têm maior propriedade sobre este tipo de discussão. É importante ressaltar que
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devido às restrições inerentes à composição do NDE somente por docentes doutores,

houve a necessidade de composição do órgão por membros com pouco envolvimento com

o curso de Transportes, o que explica tal encaminhamento. Adicionalmente, o prof.

Edcarllos informou sobre o processo de reformulação conjunta entre as engenharias com o

objetivo de padronizar os CCs básicos dos cursos de exatas do CJA. Neste sentido, foi

apresentado um fluxograma proposto pelo prof. Edcarllos, que contempla tal padronização.

Por sua vez, a profª Peolla sugeriu o remanejamento do CC de “Engenharia de Tráfego”

para os últimos quadrimestres do curso, por outro lado solicitou que o CC “Operações de

Transportes Urbanos” fosse transferido para o período inicial do curso. Ademais, sugeriu a

remoção do CC “Logística Rural” e em contrapartida indicou a inclusão de um CC de

“Logística Reversa”. De forma complementar, a profª Glaucemaria sugeriu que a CC

“Logística IV” incorporasse, ao mesmo tempo, aspectos de logística de cargas e logística

reversa. Ainda sobre a reformulação, a profª Peolla apontou sobre a necessidade de se

criar um eixo temático no curso voltado para a “Infraestrutura de Transportes”. Outra

problemática citada pela profª Peolla tratou sobre a carga horária excessiva do curso,

indicando para a possibilidade de diminuição de forma a tornar o curso mais atrativo. Por

fim, visto que o prazo limite de tempo foi ultrapassado, foi acordado que a discussão

acerca deste ponto de pauta deveria ser retomada em uma próxima reunião. Nada mais

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

doze horas e cinco 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 11 de novembro de 2021.
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