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

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

remotamente, por meio de sala virtual do Google Meet (https://meet.google.com/oto-gjom-eez). Estiveram 3 

presentes nesta reunião os membros do colegiado: Fabio da Silva do Espírito Santo; Leila Oliveira Santos; 4 

Marcelo Soares Teles Santos; Narcísio Cabral de Araújo; e Peolla Paula Stein. O prof. Fernando Mauro 5 

Pereira Soares, justificou antecipadamente sua ausência. Iniciada a reunião, o Prof. Narcísio apresentou os 6 

seguintes pontos de pauta: 1º - Informes; 2º - Aprovação, ad referendum, das bancas examinadoras dos 7 

trabalhos de conclusão de curso de Especialização em Engenharia Ambiental Urbana dos discentes Leandro 8 

Ricardo dos Santos Souza e Lara Santos Rodrigues; 3º - Análises das respostas dos discentes sobre o retorno 9 

remotamente das atividades referentes aos Componentes Curriculares (CCs) ofertados do Quadrimestre 10 

2020.1 da UFSB. Nos informe, o Prof. Narcísio comentou que ao solicitar da SECAD o cadastramento das 11 

bancas examinadoras dos Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs), foi informado que no módulo SIGAA 12 

Coordenação Lato Sensu não tem opção para que esta ação seja realizada. Neste caso, no módulo existe 13 

apenas a opção de fazer o cadastramento do trabalho final de conclusão de curso inserindo os dados de 14 

matrícula, CPF, nota e nome do/a discente após a defesa. Para o segundo ponto de pauta, o Narcísio 15 

comentou que após conferir a documentação e os nomes indicados para composição das bancas 16 

examinadoras dos TCCs dos discentes Leandro Ricardo dos Santos Souza e Lara Santos Rodrigues 17 

apresentados por sua orientadora, constatou que por não existir irregularidades e objetivando agilizar o 18 

processo decidiu que as defesas poderiam ser realizadas com as bancas examinadoras apresentadas fiando as 19 

mesmas condicionadas ad referendum do colegiado do curso. Neste caso, a apreciação das pancas foi 20 

colocada em votação e por unanimidades, o colegiado decidiu por suas aprovações. No terceiro ponto de 21 

pauta, após o colegiado analisar as respostas dos discentes sobre condições (acesso a 22 

computador/tablet/celular/outro recurso com internet) para participarem e realizarem, remotamente, as 23 

atividades referente à continuidade dos CCs ofertados no quadrimestre 2020.1 da UFSB, constatamos que 24 

dos 31 discentes ativos, apenas um se absteve em responder se tinha condições de participar remotamente 25 

das atividades e outro que não respondeu oficialmente, mas segundo seu orientador esse discente informou 26 

por meio do WhatsApp que poderia e tinha condições para participar. Na sequência o colegiado decidiu, por 27 

unanimidade, pelo retorno remoto das atividades e que cada docente responsável pelo CC deveria ajustar a 28 

metodologia de ensino e aprendizagem, sendo que quando forem ministradas aulas ao vivo, em ambientes 29 

virtuais, estas também deveriam ser gravadas e disponibilizadas para a turma. Para os CCs que já foram 30 

iniciado, foi decidido que os mesmos deveriam ser finalizados até o dia 31 de junho de 2020. Os demais CCs 31 

deveria ter suas atividades iniciadas no dia 01 de julho e finalizadas até o dia 16 de agosto do corrente ano. 32 

Objetivando discutir alternativas de ensino e aprendizagem das atividades a serem realizadas remotamente, 33 

foi decidido que a coordenação do curso realizasse, previamente, uma reunião com todos os docentes 34 

responsáveis por ministrarem os CCs ofertados pelo curso no quadrimestre 2020.1 da UFSB. 35 

 36 

Nada mais havendo a tratar, às 10h15min do dia 09 de junho de 2020, o prof. Narcísio encerrou a reunião e 37 

lavrou à presente Ata, que será assinada por todos os presentes na sessão. 38 
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