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Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, sexta-feira, às

nove horas, reuniu-se, de forma ordinária e remota, em sua décima 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. Ponto(s) de Pauta: 1) Informes. De comum acordo com os presentes,

às nove horas e quinze minutos, o prof. Edcarllos iniciou a reunião de forma gravada. Em

seguida, como parte dos informes, o prof. Edcarllos informou que o planejamento

acadêmico do CFTCI ainda não fora finalizado devido as excepcionalidades em decorrência

da pandemia, bem como pela dilatação do prazo final para aprovação do planejamento.

Sendo assim, devido aos fatos citados, a programação final não poderia ainda ser

apresentada aos demais docentes. Em seguida, o prof. Edcarllos indicou os prazos de

entrega das novas instalações da UFSB situado na CEPLAC, a partir dos apontamentos da

última reunião com a excelentíssima reitora. 2) Aprovação da Ata da 9ª Reunião Ordinária

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

dezesseis de dezembro de dois mil e vinte um foi lida e aprovada por unanimidade. 3)

Renovação/indicação de membro(a) para a Coordenação de Estágios. Sobre a indicação

para a coordenação de estágio do curso de Engenharia de Transportes e Logística, a profª

Glaucemaria se manifestou pela renovação de seu mandato. Uma vez que nenhum outro

membro se prontificou em atender a demanda, foi colocado sob votação e aprovado por

unanimidade. 4) Consulta sobre Perfis Docentes para Concursos Públicos do CFTCI. O prof.

Edcarllos apresentou a planilha contendo o banco docente de forma a orientar as

discussões acerca do ponto de pauta. Por este ângulo, informou aos demais membros que,

com anuência do colegiado, solicitaria o envio desta planilha aos demais docentes do CFTCI

para o devido preenchimento, de forma a identificar as demandas do curso em relação aos

perfis docentes para futuros concursos públicos. Em seguida, a profª Naiara sinalizou sobre

a necessidade de que, na ocorrência de algum concurso público, o colegiado não deveria se

limitar a exigência de titulação apenas para doutor, uma vez que reduziria a quantidade de

inscritos. Nesse sentido, logo após, a profª sugeriu o mestrado como titulação mínima,

contando com a possibilidade de pontuação adicional para o título de doutor. No mais, o

prof. Edcarllos apontou o curto prazo para a realização de concursos públicos neste ano

devido ao período eleitoral, indicando, a partir desse fato, a iminente necessidade de se

analisar os perfis dos candidatos de aproveitamento de concurso e pedidos de

redistribuição para a UFSB. Por fim, como encaminhamento, ficou acordado que a profª
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Glaucemaria entraria em contato com a profª Peolla de modo a analisar os perfis dos

solicitantes a partir das demandas do curso. 5) O que ocorrer. O prof. Edcarllos apontou a

necessidade de orientar o percurso acadêmico dos alunos do curso. Nesse sentido, após

discussões entre os membros, ficou acordado em realizar uma reunião com os alunos

durante a primeira semana do quadrimestre 2022.1 para tratar de assuntos pertinentes a

esta temática, bem como para apresentar o curso como um todo. Nada mais havendo a

tratar, agradeceu-se a presença de todos, dando a reunião como encerrada às dez horas e

trinta 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

Lauro Antonio Barbosa

Naiara de Lima Silva

Ata aprovada em reunião do colegiado ocorrida em 04 de fevereiro de 2022.
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