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 Universidade Federal do Sul da Bahia 
 

Centro de Formação em Tecnociências e Inovação 
 

    
 

PARECER sobre o Plano de Ensino-Aprendizagem (PEA) da 
Oficina Pedagógica “Implantação e Operação da Casa Inteligente 
de Práticas Sustentáveis da UFSB” 

 
 

I. Descrição: 
 

Trata-se de um PEA para a realização de uma oficina pedagógica proposta pelo 
Prof. Marcelo Soares Teles Santos do CFCTI, a quem caberá coordenar a referida oficina. 
A atividade (ofertada em módulos) será realizada de 15 de fevereiro a 15 de março do 
corrente ano, das  8 h às 12 h, no Câmpus Jorge Amado, tendo 32 (trinta e duas) horas de 
carga didática presencial e 08 (oito) horas de carga horária extra classe. O público alvo é a 
comunidade da UFSB, sendo oferecidas 20 (vinte) vagas por módulo. 

 
Além do Coordenador, a equipe docente da Oficina será composta pelos seguintes 

componentes: 
 

• Anderson Alves Santos - EMASA  
• Daniel Gonçalves Neto – Engenheiro Civil da UFSB  
• Felipe de Paula Souza– Professor da UFSB  
• Frederico Monteiro Neves – Professor da UFSB  
• Jalmiro Silva – GeoSolares Energias Renováveis  
• Rodrigo Brito – Engenheiro Civil da UFSB  
• Silvia Kimo Costa – Professora da UFSB  
• Thalis Xavier – GeoSolares Energias Renováveis 
• Velerie Nicolier – Coordenadora de Sustentabilidade da UFSB 

 
As inscrições serão feitas no site da UFSB, sendo critério de seleção a “aproximação 

com o tema do módulo escolhido”. Propõe-se, como requisitos de certificação, a frequência 
e o aproveitamento, o qual inclui, além de desempenho satisfatório nas atividades 
programadas, a escrita de um resumo de 500 (quinhentas) palavras sobre a experiência 
como participante da Oficina.  

 
A proposta solicita como recurso apenas o uso do auditório e se propõe a 

disponibilizar kits experimentais de Ciências e Sustentabilidade, os quais foram obtidos 
com recursos do Projeto “I Olimpíada de Sustentabilidade do Sul da Bahia”, aprovado no 
edital FAPESB n° 005/2016 - Programa de Popularização da Ciência e Tecnologia: 
Olimpíadas de Ciências, também sob coordenação do Prof. Marcelo Soares Teles Santos. 
A Casa de Práticas Sustentáveis será utilizada na fase experimental da referida Olimpíada. 
Os kits acima referidos são os seguintes: 
 

• Kit de Arquitetura Sustentável 
• Kit de Energias Alternativas – Solar e Eólica  
• Kit de Aproveitamento de Água de Chuva 
• Kit de Tratamento de Águas Residuárias  
• Kit de Gestão de Resíduos Sólidos 
• Kit de Agricultura Familiar: Agroecologia e Produção Orgânica 
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Além da apresentação, instalação e operação desses kits, o componente curricular 
tem também como objetivos apresentar o Programa Integrado de Pesquisa, Extensão, 
Criação e Inovação em Meio Ambiente e Saneamento da UFSB; a “I Olimpíada de 
Sustentabilidade do Sul da Bahia”; a própria Casa Inteligente de Práticas Sustentáveis; 
bem como desenvolver mídias sociais para divulgação desta Casa. 

 
O PEA submetido traz, ainda, a devida bibliografia e o plano de atividades 

detalhado, dividido em módulos. 
 
 

II. Parecer: 
 

A proposta é apresentada de forma clara, completa e articulada, trazendo todas as 
informações necessárias para sua avaliação.  
 

Por outro lado, é inegável a extrema relevância do tema, dentro do panorama geral 
das linhas de ação previstas no CFCTI, em particular, como também em outros Centros de 
Formação da UFSB, além de estar em perfeita sintonia com o Plano Orientador da 
Instituição. 

 
No que toca ao CFCTI, a atividade proposta insere-se de forma particularmente 

apropriada no contexto do PPC que está sendo construído (já em fase avançada de 
elaboração) para o futuro Curso de Engenharia da Área de Gestão Territorial Sustentável 
da nossa Universidade (ou seja, Engenharia da Sustentabilidade com formação sequencial 
em Engenharia Sanitária, Engenharia Urbana, Engenharia de Agrimensura e Cartográfica e 
Engenharia de Logística em Transportes). Pode vir a se constituir, portanto, em um grande 
estímulo para nossos discentes, além de servir como um notável mecanismo de informação 
e esclarecimento sobre os temas ligados a esta área. 

 
Não apenas isso, mas a proposta feita estabelece, ainda, uma conexão importante 

com o projeto da realização da “I Olimpíada de Sustentabilidade do Sul da Bahia”, evento 
com potencial para tornar-se um passo crucial para um processo de atuação consistente e 
transformador, por parte da UFSB, em favor da melhoria do ensino das Ciências da 
Natureza na nossa região.  

 
Ressalte-se, ademais, que a estrutura modular proposta, ou seja, com a oferta de 

vagas para módulos específicos, aumenta de forma considerável a flexibilidade no 
acompanhamento das atividades. 

 
Em vista do exposto, recomendo fortemente a aprovação deste Plano de 

Ensino-Aprendizagem por parte do CFCTI, dando parecer totalmente favorável e sem 
ressalvas. 

 
 
 

Itabuna, 03 de fevereiro de 2017. 
 

 
___________________________________ 

 
      Prof. Márcio Roberto de Garcia Maia 

Centro de Formação em Tecnociências e Inovação 
             Universidade Federal do Sul da Bahia  

	  


