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Reunião Ordinária do Colegiado de Engenharia de Transportes e Logística

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas,
reuniu-se, de forma ordinária e remota, em sua quarta 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. Membro(s) ausente(s)
justificado(s): Lauro Antonio Barbosa. Ponto(s) de Pauta: 1) Informes. 2) Aprovação da Ata
da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Transportes e Logística. 3)
Apresentação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) de Engenharia de Transportes e
Logística. 4) Discussão sobre a Identidade Visual do curso. 5) O que ocorrer. Deliberações:
1) De comum acordo com os presentes, às nove horas e dez minutos, o prof. Edcarllos
iniciou a reunião de forma gravada. Em seguida, como parte dos informes, o mesmo
informou sobre o Plano Anual de Contratações (PAC) e, por este ângulo, apresentou o
Documento de Oficialização da Demanda pertinente à etapa de estudos preliminares. A
partir deste documento, foi lido a justificativa apresentada pelo curso para solicitação do
material pleiteado. Como sugestão, a profª Glaucemaria apontou algumas alterações
pontuais relacionadas à escrita do documento. 2) A Ata da reunião do dia sete de julho de
dois mil e vinte foi lida e aprovada por unanimidade. 3) O prof. Edcarllos apresentou a
portaria do CFTCI que institui a criação do NDE do curso, bem como foi apresentada, de
forma complementar, as atribuições do NDE. Em seguida, a profª Júlia solicitou o
compartilhamento de algum documento contendo os eixos temáticos do curso e o prof.
Edcarllos se prontificou a enviar assim que possível. 4) A profª Glaucemaria, representante
do curso na Comissão de Comunicação do CFTCI, apresentou três diferentes propostas de
logos elaboradas tão somente pelo designers da comissão. Após a apresentação inicial, foi
aberta a etapa de discussão junto aos demais membros presentes. O prof. Edcarllos frisou,
de acordo com as características do curso, sobre a necessidade de abordar o quesito de
sustentabilidade na identidade visual do curso. Por sua vez, a profª Júlia destacou o fato de
que a proposta deveria adotar um perfil mais abstrato, desde que mantivesse as
particularidades do curso. Neste sentido, a profª apresentou um conjunto de logos já
existentes e que, por sua vez, seguem os princípios recomendados. Ademais, a profª Peolla
reforçou a necessidade de que a logo tenha um perfil abstrato e ao mesmo tempo
moderno e, desta maneira, sugeriu a utilização de setas de modo a representar os
diferentes processos funcionais que envolvem a logística. Por fim, a profª Glaucemaria se
prontificou a repassar de forma imediata as sugestões para a Comissão de Comunicação,
com o intuito de concluir a elaboração da logo, bem como para que tivesse tempo
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suficiente para ser aprovada na próxima reunião do colegiado. 5) Uma vez que não houve
manifestação de nenhum membro e 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
Peolla Paula Stein
Ata aprovada em reunião do colegiado ocorrida em 23 de março de 2021.
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