
#UFSB 
IlMiyCOClfl Afie CCrtCDAI UNIVERSIDADE F E D E R A I 

DO SUL DA BAHtA 

Reunião 
N° 02/2019 

Data: 
25/01/2019 

Horário de início: 
09:20h 

Elaborado por 
Narcísio C. de Araújo 

Revisado por 
Fábio da S. do E. Santo 

Horário de término: 
16:50h 

CENTRO DE FORMAÇÃO E M TECNO~ClÊNClAS E INOVAÇÃO (CFTCI) 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO C O L E G I A D O DA ESPECIALIZAÇÃO E M ENGENHARIA 

AMBIENTAL URBANA 

Saia física: Sala 08 (Pavilhão de aulas Campus Jorge Amado - CJA) 

Participantes: Fabio da Silva do Espírito Santo (fse.santo(a),ufsb.edu.br); Fernando Mauro Pereira 

Soares (soaresfernandof2),hotmail.com); Leila Oliveira Santos 

(leila.oliveira(a),ufsb.edu.br); Marcelo Soares Teles Santos ímarcelostsantosrã),gmail.com); 

Narcísio Cabral de Araúio (narcisioarauioíãíufsb.edu.br); Peolla Paula Stein 

(peollapaula(2),amail.com). 

Pauta: 

1) Elaboração do barema a ser utilizado na avaliação dos currículos do(a)s candidato(a)s inscrito(a)s 
no processo seletivo para ingresso na Especialização em Engenharia Ambientai Urbana; 

2) Definição do cronograma do referido processo seletivo. 

Item Informes, acompanhamentos e deliberações 

Elaboração do barema a ser utilizado na avaliação dos currículos do(a)s candidato(a)s 
inscrito(a)s no processo seletivo para ingresso na Especialização em Engenharia Ambiental 
Urbana. 

As atividades foram iniciadas às 09:20h e se estenderam até às 12:1 Oh, quando foi dado um 
intervalo para o almoço; sendo, então, retomadas às 14:00h e encerradas às 16:50h. 

O Prof Fábio iniciou as atividades lendo e editando o arquivo da minuta de um barema a ser 
utilizado na análise dos currículos do(a)s candidato(a)s. 

O colegiado decidiu que o barema de análise do currículo seria composto pela titulação, atividades 
e produção académica, e atuação profissional do(a) candidato(a). 

Para o item titulação, foi decidido pontuar os títulos de graduação, especialização, mestrado e 
doutorado. Quanto às atividades e produção académica, foi decidido não estabelecer limites para a 
quantidade de artigos científicos publicados em periódicos, livros, capítulos de livros, atividades de 
pesquisa, monitoria e estágios. Para as demais publicações que constam no barema foi estabelecido 
o limite de no máximo dez trabalhos publicados. Já para a atuação profissional, só foi estabelecido 
limite para as atividades de assessoria e consultoria, sendo limitado a apresentação de no máximo 
dez trabalhos. 

O Prof Marcelo sugeriu que para a composição da nota fínal fossem atribuídos pesos para cada 
item do barema. Esta sugestão foi acatada por todo(a)s o{a)s raembro(a)s do colegiado, que 



Item Informes, acompanhamentos e deliberações 

decidiram atribuir peso de 20% para o item "titulação", 40% para o item "atividades e produção 
académica", e 40% para o item "atuação profissional". 

Definição do cronograma do referido processo seletivo. 

Após as discussões ficou definido o seguinte cronograma: 

• Publicação do edital: 15 de fevereiro de 2019; 

• Período das inscrições: 15 de fevereiro a 08 de março de 2019; 
• Di\ailgação das inscrições homologadas: 12 de março de 2019; 
• Divulgação do resultado preliminar da primeira etapa: 21 de março de 2019; 
• Divulgação dos horários e datas das apresentações e arguição dos planos de trabalho (2" 

etapa): 26 de março de 2019; 
• Apresentações e arguição dos planos de trabalho: entre 01 e 05 de abril de 2019; 
• Publicação do resultado preliminar da segunda etapa: 11 de abril de 2019, 
• Publicação do resultado final: 16 de abril de 2019. 

Foi decidido que o prazo para os recursos contra os resultados do processo seletivo será de no 
máximo 24h após a publicação de cada resultado preliminar. 

Por fim, ficou pré-agendado uma reunião a ser realizada no dia 10 de fevereiro para fazer os 
últimos ajustes no edital de seleção e organizar os temas dos planos de trabalho apresentados 
pelo(a)s docentes interessado(a)s em participar da Especialização em Engenharia Ambiental 
Urbana. 
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