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ATA Nº 09 Reunião Ordinária do Colegiado de Engenharia de Transportes e Logística
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Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, quinta-feira, às

quatorze horas, reuniu-se, de forma ordinária e remota, em sua nona 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; Julia Carvalho Dias de Gouvêa; Lauro Antonio Barbosa;

Naiara de Lima Silva; Vinícius de Amorim Silva (suplente). Ponto(s) de Pauta: 1) Informes.

De comum acordo com os presentes, às quatorze horas e dezessete minutos, o prof.

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

próprio prof. Edcarllos deu boas-vindas aos novos membros do colegiado presentes na

reunião, no caso, a profª Naiara e prof. Vinicius. 2) Aprovação da Ata da 8ª Reunião

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

reunião do dia onze de novembro 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

acrescentar o seu posicionamento particular em relação às discussões conduzidas acerca

do CC de “Logística Rural” no ponto de pauta sobre a reformulação do PPC do curso. Nesse

sentido, a profª Julia destacou a importância deste CC na grade curricular do curso, bem

como se posicionou contra sua futura remoção. Por fim, após feita a modificação, a Ata foi

aprovada por unanimidade. 3) Definição das datas das reuniões do Colegiado para os

meses de Janeiro, Fevereiro e Março. O prof. Edcarllos explicou sobre a necessidade de

uma data fixa para reuniões ordinárias do colegiado. Após consulta a cada membro

presente, ficou decidido, em comum acordo, que as reuniões poderiam ocorrer nas últimas

quintas-feiras de cada mês. A profª Naiara destacou que a data escolhida poderia coincidir

com as reuniões pré-agendadas de outro colegiado ao qual participa, contudo, em caso de

conflito, iria nos comunicar com antecedência. Por fim, após as discussões, ficou decidido

que as próximas reuniões seriam nos dias 28 de janeiro, 24 de fevereiro e 31 de março. 4)

Planejamento Acadêmico para o ano de 2022. O prof. Edcarllos informou sobre a adoção

de novas diretrizes para o planejamento acadêmico do CFTCI advindas da congregação.

Neste sentido, de agora em diante, indicou que o planejamento seria realizado de forma

anual com o intuito de se adequar a outras unidades acadêmicas da instituição.

Adicionalmente, foi informado que a definição da oferta de CCs para os próximos

quadrimestres será estipulada, a princípio, de acordo com o fluxo da grade curricular do

curso. Ainda sobre a matriz curricular, a profª Julia apontou sobre a dificuldade dos alunos

em seguir as orientações acadêmicas do colegiado e, de forma complementar, a profª

Naiara sugeriu que, no início de cada quadrimestre, fosse agendada uma reunião com os
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discentes de modo a orientá-los quanto ao percurso acadêmico dentro da instituição. A

proposta da profª Naiara foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 5)

Consulta sobre Perfis Docentes para Concursos do CFTCI. De modo a organizar o

planejamento e apontar as necessidades específicas do curso de Transportes, o prof.

Edcarllos disponibilizou para apreciação a planilha contendo o banco docente para os CCs

do curso. Após apontamentos, algumas correções foram realizadas em comum acordo. Em

seguida, o prof. Edcarllos indicou a necessidade em se definir perfis docentes para futuros

concursos públicos, a partir das demandas inerentes ao curso de Transportes. A profª Julia

apontou a necessidade de se observar as listas de perfis docentes elaboradas pelos outros

cursos do CFTCI de forma a otimizar o planejamento do centro como um todo. Por este

ângulo, o prof. Edcarllos indicou que solicitará à congregação para que a planilha de banco

docente seja enviada aos docentes lotados no CFTCI. 6) O que ocorrer. Nada mais havendo

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

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

Lauro Antonio Barbosa

Naiara de Lima Silva

Ata aprovada em reunião do colegiado ocorrida em 28 de janeiro de 2022.
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 27/09/2022 15:08 ) 
LAURO ANTONIO BARBOSA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1531938

(Assinado digitalmente em 27/09/2022 14:30 ) 
EDCARLLOS GONCALVES DOS SANTOS 

COORDENADOR DE CURSO
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(Assinado digitalmente em 27/09/2022 16:30 ) 
NAIARA DE LIMA SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
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GLAUCEMARIA DA SILVA RODRIGUES 
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