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Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quinze minutos, os membros 1 

do Colegiado do Curso de Especialização em Engenharia Ambiental Urbana, em reunião ordinária, 2 

reuniram-se remotamente, através de sala virtual (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/cja-1) 3 

disponibilizada pela Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (PROTIC) da Universidade 4 

Federal do Sul da Bahia (UFSB) onde foram discutidos os seguintes pontos de pauta: 1º - Solicitação de 5 

defesa de Trabalho de conclusão de curso em ambiente virtual; e 2º – Possibilidades para dar continuidade às 6 

atividade referente às aulas planejadas para o quadrimestre 2020.1. 7 

Estiveram presentes nesta reunião os membros do colegiado; Fernando Mauro Pereira Soares; Leila Oliveira 8 

Santos; Marcelo Soares Teles Santos; Narcísio Cabral de Araújo; e Peolla Paula Stein. O prof. Fabio da 9 

Silva do Espírito Santo, justificou antecipadamente sua ausência. O Prof. Narcísio iniciou a fala 10 

reapresentando os seguintes pontos de pauta: 1º - Solicitação de defesa de Trabalho de conclusão de curso 11 

em ambiente virtual; e 2º – Possibilidades para dar continuidade das atividades referentes às aulas planejadas 12 

para o quadrimestre 2020.1. Para o 1° ponto de pauta, o Prof. Narcísio relatou que a Profª. Silvia Kimo 13 

Costa, tinha enviado e-mail para a coordenação do curso informando que os dois alunos (Leandro Ricardo 14 

dos Santos Souza e Lara Santos Rodrigues) orientandos por ela estavam com os Trabalhos de Conclusão de 15 

Curso (TCCs) prontos para defender e queria saber se era possível agendar essas defesas para acontecerem 16 

em ambiente virtual. Após analisarem o caso, com embasamento no Art. 1º da Portaria nº 343 do Ministério 17 

da Educação (MEC), de 17 de março de 2020, e o Art. 1º da Portaria nº 163 da UFSB, de 18 de março de 18 

2020, preconizam que as atividades de ensino possam ser realizadas remotamente. Neste caso, enquanto for 19 

necessário manter o distanciamento social em decorrência de minimizar a disseminação de contaminação 20 

pelo novo coronavírus, por unanimidade este colegiado decidiu que mesmo os discentes não tendo cumprido 21 

inteiramente a carga horária em Componentes Curriculares, poderiam submeter a julgamento remoto, em 22 

ambiente virtual, o Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Engenharia Ambiental Urbana. Para 23 

o segundo ponto de pauta, também foram considerados o Art. 1º da Portaria nº 343 do Ministério da 24 

Educação (MEC), de 17 de março de 2020, e o Art. 1º da Portaria nº 163 da UFSB, de 18 de março de 2020. 25 

Neste caso, o colegiado decidiu que deveríamos fazer uma consulta junto aos discentes regularmente 26 

matriculados no curso, para saber se estes concordavam em retomar as atividades de forma remotamente e se 27 

estes tinham acesso à internet bem como computador/tablet/celular/outro recurso que possam utilizar para 28 

participar e realizar remotamente atividades relacionadas à conclusão dos componentes curriculares 29 



ofertados no quadrimestre 2020.1 da UFSB. E considerando o parágrafo 2 do Art. 1º da Portaria nº 163/2020 30 

da UFSB, caso os discentes sejam favoráveis e disponham dos recursos necessários, essas atividades serão 31 

retomadas até o dia 16 de junho de 2020. 32 

Nada mais havendo a tratar, às 10h09min do dia 14 de maio de 2020, o prof. Narcísio encerrou a reunião e 33 

lavrou a presente Ata, que será assinada por todos os presentes na sessão. 34 
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