Universidade Federal do Sul da Bahia
Centro de Formação em Tecnociências e Inovação
Curso de Especialização em Engenharia Ambiental Urbana
Ata da decima sexta reunião ordinária do colegiado do Curso de Especialização em
Engenharia Ambiental Urbana
1

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às oito horas e quarenta e cinco minutos, os

2

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

3

reuniram-se

4

(https://meet.jit.si/StrikingIndicatorsDenounceInitially). Estiveram presentes nesta reunião os membros do

5

colegiado: Leila Oliveira Santos; Marcelo Soares Teles Santos e Narcísio Cabral de Araújo. Os membros

6

Fabio da Silva do Espírito Santo; Fernando Mauro Pereira Soares e Peolla Paula Stein estavam de férias

7

justificando suas ausências. Iniciada a reunião, o Prof. Narcísio reapresentou os seguintes pontos de pauta: 1º

8

- Informes; 2º - Aprovação, ad referendum, da banca examinadora do trabalho de conclusão de curso de

9

Especialização em Engenharia Ambiental Urbana da discente Lorena Lima Ferraz; 3º - Análise de

10

Solicitação de declaração de co-orientação do TCC de Lorena Lima Ferraz apresentada pela pesquisadora

11

Lorena Júlio Gonçalves; 4º - Elaboração do relatório final de curso. Nos informe, o Prof. Narcísio comentou

12

que a coordenação do curso de Especialização em Eng. Ambiental Urbana tem recebido diversos e-mails de

13

interessados em cursar essa especialização querendo informações sobre processos de ingressar no curso ou

14

para participar como alunos voluntários. Para o segundo ponto de pauta, o prof. Narcísio comentou que após

15

conferir a documentação e os nomes indicados para composição da banca examinadora do TCC da discente

16

Lorena Lima Ferraz apresentados por sua orientadora, constatou que por não existir irregularidades e

17

objetivando agilizar o processo decidiu que a defesa poderia ser realizada com a banca examinadora

18

apresentada ficando a mesma condicionada ad referendum do colegiado do curso. Neste caso, a apreciação

19

da banca foi colocada em votação e por unanimidade, o colegiado decidiu por sua aprovação. No terceiro

20

ponto de pauta, o prof. Narcísio apresentou os conteúdos dos e-mails referentes à solicitação de declaração

21

de co-orientação do TCC de Lorena Lima Ferraz apresentada pela pesquisadora Lorena Júlio Gonçalves,

22

discente Lorena Lima Ferraz e Profª. Juliana Rocha Duarte Neves para apreciação do colegiado. Após

23

analisar a solicitação e considerando que a Resolução CNE/CES nº. 1 de 06 de abril de 2018 do MEC, não

24

menciona explicitamente a titulação mínima necessária para docentes ministrarem aula e orientar em cursos

25

lato sensu, este colegiado deliberou que é necessário titulação mínina equivalente ao título em avaliação, no

26

caso a especialização, para lecionar componentes curriculares, orientar ou coorientar no curso de

27

Especialização em Engenharia Ambiental Urbana do CFTCI/UFSB. Portanto, para que o documento

28

solicitado seja emitido, é necessário que a coorientadora apresente documento comprobatório com titulação

29

de no mínimo especialização concluída, até a data de início de realização de sua atividade de coorientação da
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30

discente, caso contrário à decisão deste colegiado é que à solicitação será indeferida. Para o quarto ponto de

31

pauta o colegiado decidiu que a elaboração do relatório final deverá ser realizada por todos os membros

32

deste colegiado e que o prazo final para sua conclusão é 20 de outubro de 2020.

33
34
35

Nada mais havendo a tratar, às 10h08min do dia 02 de outubro de 2020, o prof. Narcísio encerrou a reunião
e lavrou à presente Ata, que será assinada por todos os presentes na sessão.
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