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Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, quinta-feira, às oito

horas, reuniu-se, de forma ordinária e remota, em sua oitava reunião, o Colegiado do Curso

de Engenharia de Transportes e Logística do Centro de Formação em Tecno-Ciências e

Inovação (CFTCI) da UFSB, por convocação e sob a Presidência do Coordenador Pro

Tempore prof. Edcarllos Gonçalves dos Santos, devidamente nomeado e registrado pela

portaria nº 10/2021 do CFTCI. Participantes: Edcarllos Gonçalves dos Santos; Glaucemaria

da Silva Rodrigues; Lauro Antonio Barbosa; Julia Carvalho Dias de Gouvêa; Peolla Paula

Stein. 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 prof. Edcarllos apresentou o novo fluxo de colação de Grau, elaborado pela

PROGEAC e que, por sua vez, tem por finalidade tornar o processo mais célere e enxuto a

partir do quadrimestre 2021.3. 2) Aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária do Colegiado

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

de setembro de dois mil e vinte um foi lida. Em seguida, após apontamento da profª Julia, o

documento foi, em comum acordo, alterado de modo a deixar mais claro que o

Componente Curricular (CC) de Logística Rural deveria ser incorporado a outro CC da área

temática de logística ao invés de ser retirado da nova proposta de grade curricular do

curso. Após a modificação, a Ata foi aprovada por unanimidade. 3) Eleição de Coordenador

e Vice-Coordenador do Colegiado do Curso de Engenharia de Logística em Transportes. O

prof. Edcarllos explicou que devido a ausência de alguns membros no momento da

discussão deste ponto de pauta na última reunião, foi definido, em comum acordo, que a

eleição da coordenação e vice-coordenação do colegiado do curso de Engenharia de

Transportes e Logística seria postergada para a próxima reunião. Neste sentido, como

ponto de pauta da reunião, os membros do Colegiado tiveram a oportunidade de

apresentação das chapas da eleição. Apenas os professores Edcarllos e Glaucemaria se

apresentaram como uma chapa, sendo o primeiro candidato a Coordenador e a segunda

candidata a Vice-Coordenadora. Por fim, foi iniciada a votação e, por unanimidade, a chapa

única foi eleita para coordenação do Colegiado do Curso. 4) Recomposição de membros do

Colegiado do Curso de Engenharia de Logística em Transportes. O prof. Edcarllos iniciou as

discussões informando que a profª Naiara de Lima Silva aceitou o convite em ser membro

titular do colegiado em substituição à profª Peolla, que teve seu afastamento para

capacitação aprovado. Quanto aos demais convites realizados, o prof. Marcelo Soares Teles

Santos aceitou ser membro suplente do prof. Lauro, bem como o prof. Rafael Henrique de

Freitas Noronha aceitou o convite para a suplência da profª Naiara. Ademais, o prof.
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Vinicius de Amorim Silva aceitou o convite para ser suplente da profª Julia, assim como

manifestou interesse em participar, na ocorrência de vagas, do Núcleo Docente

Estruturante do curso. 5) Aprovação dos Planos de Ensino-Aprendizagem (PEAs) dos

Quadrimestres 2021.1 e 2021.2. O prof. Edcarllos indicou a necessidade de aprovação dos

PEAs para os quadrimestres 2021.1 e 2021.2. Dado que algumas exigências ainda não

haviam sido atendidas, ficou acordado que até o fim do presente dia, todos os docentes

deveriam realizar as alterações necessárias de acordo com as instruções apresentadas

outrora. 6) Orientação de Percurso Acadêmico para Ingressantes de Reingresso,

Transferência Externa e Portadores de Diploma. O prof. Edcarllos iniciou a discussão

apresentando a quantidade significativa de inscritos para o edital de Reingresso,

Transferência Externa e Portadores de Diploma. Em seguida, apontou a necessidade de

orientar o percurso acadêmico para os ingressantes oriundos deste tipo de edital, uma vez

que eles apresentam demandas específicas em relação a outros discentes. A profª Peolla

informou sobre as dificuldades destes ingressantes com normas básicas de escrita e

interpretação, até mesmo entre diplomados, o que, por sua vez, ratifica ainda mais a

necessidade de orientá-los de modo a seguir a grade curricular do curso. Por outro lado, a

profª Julia apontou sobre a importância da Formação Geral para o aprendizado desses

estudantes. Ademais, dado o perfil dos ingressantes nos últimos editais, a profª Peolla

sugeriu a criação de atividades de extensão voltadas para a divulgação do curso, não

somente em escolas públicas e particulares, mas também em empresas e órgãos públicos.

Por fim, a partir das discussões, ficou acordado que os alunos fossem orientados a

definirem seu percurso acadêmico a partir da sequência proposta pela grade curricular do

curso presente no Projeto Pedagógico do Curso. 7) Consulta sobre Perfis Docentes para

Concursos do CFTCI. O prof. Edcarllos apresentou a planilha com o banco docente do curso,

de modo a orientar as discussões. Ademais, deixou claro que as conversas deveriam ter

como foco a identificação de perfis docentes em áreas prioritárias do curso. A princípio, a

profª Julia sugeriu que, em conjunto, fosse realizada a categorização dos CCs por áreas

temáticas do curso. Após a classificação, a profª Peolla identificou a carência de

profissionais de áreas específicas do curso, dentre elas, em ordem de prioridade, as áreas

de infraestrutura de transportes, planejamento de transportes e logística de transportes.

Por fim, ficou acordado que as discussões seriam retomadas após a recomposição do

colegiado. 8) O que ocorrer. A profª Julia informou sobre o cancelamento da oferta do CC

“Representação Gráfica para as Engenharias” para o quadrimestre 2021.3, devido à sua

realocação imediata, a pedido da congregação do CFTCI, para ministrar CCs de Formação

Geral. Nada mais havendo a tratar, agradeceu-se a presença de todos, dando a reunião

como encerrada às dez horas e quarenta 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:
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Edcarllos Gonçalves dos Santos

Glaucemaria da Silva Rodrigues

Lauro Antonio Barbosa

Julia Carvalho Dias de Gouvêa

Peolla Paula Stein

Ata aprovada em reunião do colegiado ocorrida em 16 de dezembro de 2021.
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