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Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas e vinte minutos, os 1 

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

reuniram-se na sala 08, no pavilhão de aulas, do Campus Jorge Amado da Universidade Federal do Sul da 3 

Bahia, onde foram trabalhados os seguintes pontos de pauta: 1º - Matrículas de candidatos aprovados no 4 

processo seletivo; 2º - Datas, horários das aulas e componentes curriculares a serem ofertados no 5 

quadrimestre 2019.2 da UFSB; e 3º - Planejamento das atividades de abertura e início das aulas do curso de 6 

especialização em Engenharia Ambiental Urbana. Estiveram presentes nesta reunião os membros do 7 

colegiado: Fábio da Silva do Espírito Santo; Fernando Mauro Pereira Soares; Leila Oliveira Santos; Marcelo 8 

Soares Teles Santos; Narcísio Cabral de Araújo; e Peolla Paula Stein. Para o primeiro ponto de pauta, o 9 

colegiado do curso decidiu que às matrículas dos candidatos aprovados na seleção de ingresso no curso de 10 

Especialização em Engenharia Ambiental Urbana será realizada de forma presencial na Secretaria 11 

Acadêmica do Campus Jorge Amado da UFSB nos dias 13 e 14 de Maio de 2019 no horário das 8 às 17 12 

horas. Por cinco votos a um, o colegiado decidiu que as aulas do curso de Especialização em Eng. Ambiental 13 

Urbana, serão realizadas aos sábados e domingos no horário das 8h00min às 17h00min, sendo que ás 12h00 14 

min será dado um intervalo de 2 (duas) horas para o almoço. As aulas serão iniciadas no dia 01 de junho de 15 

2019. No segundo ponto de pauta foi decidido que, para o primeiro quadrimestre do curso (quadrimestre 16 

2019.2 da UFSB), o colegiado planejou para serem ofertados os CCs obrigatórios do Tronco Comum: 17 

Metodologia Científica e Elaboração do TCC, com aulas realizadas nas datas de 01, 15 e 29 de junho de 18 

2019, ministradas pelo Prof. Fábio da Silva do Espírito Santo; Introdução à Engenharia Ambiental Urbana, 19 

com aulas realizadas nas datas de 02, 16 e 30 de junho de 2019, ministrada pela Profª. Peolla Paula Stein e 20 

Gerenciamento de Projetos de Engenharia, com aulas realizadas nas datas de 13/07/19, 27/07/19 e 17/08/19, 21 

também ministrada pela Profª. Peolla Paula Stein. Para a linha de pesquisa 1 (Poluição Ambiental e 22 

Saneamento) serão ofertados os seguintes CCs optativos: Qualidade Ambiental e Controle da Poluição, com 23 

aulas realizadas nas datas 14/07/19, 28/07/19 e 18/08/19, ministrada pela equipe docente Prof. Fernando 24 

Mauro Pereira Soares, Profª. Leila Oliveira Santos e Profª. Rita de Cascia Avelino Suassuna; e Tecnologias 25 

Mais Limpas, com aulas realizadas nas datas 14/07/19, 28/07/19 e 18/08/19, ministrada pela Profª. Bruna 26 

Borges Soares. Para a linha de pesquisa 2 (Mobilidade e Sustentabilidade Urbana) serão ofertados os 27 

componentes: Mobilidade Urbana, com aulas realizadas nas datas 14/07/19, 28/07/19 e 18/08/19, ministrada 28 

pela Profª. Julia Carvalho Dias de Gouvêa; e Sistemas de Informações Geográficas para Análises 29 

Territoriais, com aulas realizadas nas datas 14/07/19, 28/07/19 e 18/08/19, ministrada pelo Prof. Marcelo 30 

Soares Teles Santos. No terceiro ponto de pauta, foi decidido que no dia 01 de junho de 2019 será realizada 31 

uma aula inaugural onde serão apresentados os docentes do curso e o PPC. Após a apresentação terá um 32 

Coffee Break. Na sequência será iniciada a aula com o Prof. Fabio da Silva do Espírito Santo lecionando o 33 

CC Metodologia Científica e Elaboração do TCC. Nada mais havendo a tratar, às 18h00min do dia 25 de 34 

abril de 2019, o prof. Narcísio encerrou a reunião e lavrou à presente Ata, que será assinada por todos os 35 

presentes na sessão.  36 
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