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Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta 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 - Planejamento das atividades referentes ao 4 

processo seletivo e início das aulas da PGEAU e 2º - Participação de Co-orientadores/as de outras 5 

Instituições de ensino e/ou pesquisa. Estiveram presentes nesta reunião os membros do colegiado: Fábio da 6 

Silva do Espírito Santo; Fernando Mauro Pereira Soares; Leila Oliveira Santos; Marcelo Soares Teles 7 

Santos; Narcísio Cabral de Araújo; e Peolla Paula Stein. Iniciada a reunião, para o primeiro ponto de pauta, a 8 

Profª. Peolla, vice-coordenadora do Colegiado, apresentou uma planilha contendo os Componentes 9 

Curriculares (CCs) obrigatórios e optativos da PGEAU. Após a apresentação da planilha, o colegiado 10 

decidiu que inicialmente serão ofertados os seguintes CCs: Metodologia Científica e Elaboração do TCC; 11 

Introdução à Engenharia Ambiental Urbana; e Mudanças Climáticas e Políticas Ambientais. Esses CCs serão 12 

ministrados pelos/as professores/as Fábio da Silva do Espírito Santo, Peolla Paula Stein e Juliana Rocha 13 

Duarte Neves, respectivamente.  Quanto ao processo seletivo, ficou decidido que as reuniões do colegiado 14 

ocorreriam em função das demandas de cada etapa da referida seleção, sendo a primeira agendada para o dia 15 

11 de março de 2019; nesta, o colegiado vai se reunir para analisar a documentação necessária para a 16 

homologação das inscrições. As demais reuniões serão agendadas em função das outras etapas da seleção, 17 

conforme cronograma do Edital de seleção 2019 da PGEAU. No segundo ponto de pauta, após a publicação 18 

do Edital de seleção 2019, alguns/umas candidatos/as entraram em contato com a Comissão questionando a 19 

possibilidade de co-orientação por docentes de outras Instituições. Após discussão, o colegiado deliberou 20 

pela aprovação desta possibilidade, ficando esta, no entanto, condicionada à concordância por parte do/a 21 

orientador/a e aprovação no colegiado. Nada mais havendo a tratar, às 11h30min do dia 27 de fevereiro de 22 

2019, o prof. Narcísio encerrou a reunião e lavrou à presente Ata, que será assinada por todos os presentes na 23 

sessão. 24 
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