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CENTRO DE FORMAÇÃO EM TECNO-CIÊNCIAS E INOVAÇÃO (CFTCI) 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DA ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA 

AMBIENTAL URBANA 

Saia física: Sala 08 (Pavilhão de aulas CJA) 
Participantes: Fabio da Silva do Espírito Santo (fse.santo(a),ufsb.edu.br); Fernando Mauro Pereira 

Soares fsoaresfemandoíõlhotmail.coiTi): Leila Oliveira Santos 
(leila.oliveirafõ^ufsb.edu.br); Marcelo Soares Teles Santos ímarcelostsantosra).gmail,com); 
Narcísio Cabral de Araúio (narcisioarauioíaiufsb.edu.br); PeoUa Paula Stein 
ípeollapaula(aí gmail.com). 

Pauta: 
r Modelo de apresentação dos planos de trabalho referente à segunda etapa do processo seletivo 

para ingresso de alunos regulares no curso de Especialização em Engenharia Ambiental Urbana da 
UFSB, edital 2019. 

2° Revisão e alteração da minuta do Edital de Seleção do curso de Especialização em Engenharia 
Ambiental Urbana da UFSB — 

3° Elaboração do Formulário de inscrição da seleção de alunos para o curso de Especialização em 
Engenharia Ambiental Urbana da UFSB 

Item Informes, acompanhamentos e deliberações 

1° Modelo de apresentação dos planos de trabalho referente à segunda etapa do processo 
seletivo para ingresso de alunos regulares no curso de Especialização em Engenharia 

Ambiental Urbana da UFSB, edital 2019. 
0 Prof Narcísio iniciou as atividades solicitando aos membros do colegiado que fizessem suas 
colocações a respeito da possibilidade de apresentação, de fotma meta-presencial (via Skype, etc), 
dos planos de trabalho, conforme questionamento feito à Prof. PeoUa por ura possível candidato. 
Após ampla discussão, a proposta foi colocada em votação, que por unanimidade foi rejeitada; 
ficando, então, estabelecido que as apresentações dos planos de trabalho serão presenciais. 



Item Informes, acompanhamentos e deliberações 

T Revisão e alteração da minuta do Edital de Seleção do curso de Especialização em 

Engenharia Ambiental Urbana da UFSB 

Após leitura e discussão em grupo do edital, o prof. Marcelo sugeriu alteração nas primeira e 

segunda etapas do processo seletivo. Neste momento, foi sugerido que a entrega e defesa dos 

planos de trabalho, por parte dos candidatos, seriam feitas apenas na segunda etapa, sendo na 

primeira exigidos apenas o currículo e uma carta de intenção. Após apresentação da proposta, 

discussão e votação, a sugestão foi acatada por unanimidade pelo colegiado. Posteriormente, ficou 

combinado que cada membro do colegiado deveria imprimir e fazer mais uma leitura minuciosa da 

versão final da minuta do Edital de seleção. 

3" 
Elaboração do Formulário de inscrição da seleção de alunos para o curso de Especialização 

em Engenharia Ambiental Urbana da UFSB 

A Prof PeoUa sugeriu que as inscrições fossem realizadas por meio eletrônico. Após discussão e 

concordância com a proposta, a referida professora se comprometeu em elaborar um formulário 

eletrônico para inscrição dos candidatos. 

Por fim, ficou pré-agendada para o 12 de fevereiro de 2019 a próxima reunião. Pautas iniciais: (i) 

conclusão da redação final do edital de seleção; (ii) decisão do colegiado sobre a possibilidade de 

prorrogar o prazo para os docentes enviarem seus planos de trabalho. 

Nada mais havendo a ser tratado, às 16: 15h do dia 07 de fevereiro de 2019 a reunião foi encerrada. 
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