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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

CONSELHO DE COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL - CCCGEAm-
LS

Rod. Lauri Simões de Barros km 12 - SP-189, s/n - Bairro Aracaçu, Buri/SP, CEP 18290-000
Telefone: (16) 3351-8111 - h�p://www.ufscar.br

  

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO
EM ENGENHARIA AMBIENTAL (CCCGEAm-LS).

Ao décimo oitavo dia do mês de setembro do ano dois mil e vinte, às dez horas e cinco minutos, na
plataforma digital Hangouts Meet do Google, devido ao home-office dos servidores da UFSCar em
decorrência da Pandemia da COVID-19, teve início a Trigésima Quarta Reunião Extraordinária, sob a
Presidência da Profa. Dra. Anne Alessandra Cardoso Neves. Es�veram presentes os membros que
assinaram a lista anexa a esta ata. Ausências Jus�ficadas: Prof. Dr. Iuri Emmanuel de Paula Ferreira e
Leonardo Paes de Niero. A Senhora Presidente, após congratular-se com os membros presentes, passou
aos seguintes informes: 1) Expediente. 1.1) Comunicados da presidência. 1.1.1) Bibliotecas virturais. Os
trâmites para acesso às bibliotecas virtuais ainda estão travados. Prof. Dr. Ubaldo Mar�ns das Neves
enviou, através da secretaria de curso, um site com bibliografias disponíveis e gratuitas. Sendo assim,
Prof. Dr. Alberto Luciano Carmassi sugeriu que os docentes pensem em alterna�vas caso as bibliotecas
digitais não sejam adquiridas. 1.1.2) Acesso ao Campus Lagoa do Sino. O acesso ao campus está restrito
apenas à pesquisas relacionadas à COVID-19 e aquelas que possuem financiamento externo e estão com
o prazo perto de expirar. 1.1.3) Encaminhamento da 33ª Reunião Extraordinária do CCCGEAm-LS. Profa.
Dra. Anne informou que, os encaminhamentos referentes ao aperfeiçoamento do curso, originados na
referida reunião, foram encaminhados. Em relação ao TCC, após consultar o DeEG-LS, o curso poderá
fazer uma atualização do Projeto Pedagógico do Curso por se tratar apenas de um detalhamento no
regulamento da referida a�vidade curricular.  1.2.) Comunicados dos membros. A discente Fabiana de
Souza Moreira informou que os alunos estão elogiando a organização dos docentes do curso no Moodle e
no classroom. 2) Ordem do dia. 2.1) Apreciação da Ata da 33ª Reunião Extraordinária do CCCGEAm-LS
(Anexo 1- 0236451). A ata mencionada foi aprovada por unanimidade. 2.2) Alteração dos membros
representantes do curso junto ao CoPICT. Profa. Dra. Anne relembrou que na 33ª Reunião extraordinária
do CCCGEAm-LS, realizada em 08/09/2020, o Prof. Dr. Jonathan Gazzola informou que seu mandato como
representante do curso junto ao CoPICT - Coordenadoria dos Programas de Iniciação Cien�fica e
Tecnológica da UFSCar - vence em setembro de 2020 e o mesmo não tem interesse em con�nuar. Dessa
forma, Prof. Dr. Fernando Vicen�ni, atual suplente, manifestou interesse, na referida reunião, em se
tornar �tular na representação do curso. Após consulta a todos os docentes atuantes no curso, apenas a
Profa. Dra. Mônica Helena Marcon Teixeira Assumpção expressou desejo em ser suplente. Dessa forma, o
CCCGEAm-LS deliberou que o Prof. Dr. Fernando e a Profa. Dra. Mônica assumirão, como membros �tular
e suplente, respec�vamente, após o Congresso de Iniciação Cien�fica e Congresso de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UFSCar em 2020. 2.3) Avaliação Integradora para o
ENPE. Profa. Dra. Anne agradeceu a par�cipação das discentes e dispensou-as, pois as mesmas não
par�cipam das definições da Avaliação Integradora (AI). Sendo assim, Profa. Dra. Anne apresentou aos
membros do conselho um arquivo elaborado pela secretaria da coordenação, onde �nham as
informações da Avaliação Integradora 2019 para que usassem de base para as deliberações da AI de
2020. Após ampla discussão, os conselheiros fizeram as seguintes deliberações: 1) Alteraram o �tulo da
AI para “Impactos Ambientais decorrentes da COVID-19”; 2) Definiram as Comissões Organizadoras por
grupos: Perfis 1 a 3: Prof. Dr. Alberto Luciano Carmassi, Prof. Dr. Iuri Emmanuel de Paula Ferreira e Profa.
Dra. Yovana María Barrera Saavedra, onde suas atribuições são: escrever o texto norteador que será
único para os 3 perfis; definir os aspectos que serão avaliados pelos membros das bancas avaliadoras,



08/10/2020 SEI/FUFSCar - 0245670 - Conselho: Ata de Reunião Extraordinária

https://sei.ufscar.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=278988&infra_sistema… 2/3

que se referem ao trabalho escrito, apresentação e arguição e os pesos dos mesmos; definir penalidades
para as diferentes etapas da avaliação integradora; prever ou decidir ao longo do tempo sobre questões
não previstas.; Perfil 4: Prof. Dr. Jonathan Gazzola, onde sua atribuição é escrever o texto com as
orientações para os alunos e conduzir a banca avaliadora nos trabalhos. Perfil 5: Prof. Dr. Fernando
Campanhã Vicen�ni, o qual escreverá um texto explica�vo sobre a realização da prova (com o auxílio da
coordenadora do curso) e fará a inserção das questões enviadas pelos docentes no moodle. 3) Para a
escolha das bancas avaliadoras dos perfis 1 a 4, o CCCGEAm-LS definiu que, para o 1º perfil, em
decorrência do grande número de discentes, serão 6 docentes que se revezarão em grupos de 3 para
corrigir as Avaliações. Para os perfis 2, 3 e 4, as bancas serão compostas por 3 docentes cada. Os
membros do CCCGEAm-LS decidiram ainda que os docentes escalados para as referidas bancas
serão aqueles que não par�ciparam da Avaliação Integradora do curso no ano anterior, a fim de criar um
revezamento entre os professores atuantes no curso. Outra deliberação realizada foi acerca da definição
do perfil que o docente será integrante da banca, buscando integração, o CCCGEAm-LS definiu que os
docentes fossem escalados aleatoriamente, não necessariamente, na banca do perfil que atua, pois, em
caso de dúvidas sobre um tema, os mesmos podem buscar auxílio dos colegas da área. Após relacionar
todos os docentes atuantes no curso em 2020 e confrontar com os professores que par�ciparam da
Avaliação Integradora do curso em 2019, foram indicados como membros das bancas por perfil: 1º - Prof.
Dr. Alexandre Camargo Martensen, Profa. Ma. Anaí Floriano Vasconcelos, Prof. Dr. André Luiz Soares
Varella, Prof. Dr. Henrique Carmona Duval, Profa. Dra. Kívia Mislaine Albano Scobosa e Prof. Dr. Natan de
Jesus Pimentel Filho; 2º perfil - Prof. Dr. Flávio Cardoso de Matos, Profa. Dra. Larissa Trierveiler Pereira e
Prof. Dr. Luiz Manoel de Moraes Camargo Almeida; 3º perfil - Prof. Dr. Gustavo Fonseca de Almeida, Profa.
Dra. Júlia Silva Silveira Borges e Profa. Dra. Roberta Barros Lovaglio; e, 4º perfil – Prof. Dr. Jonathan
Gazzola, Prof. Dr. Moysés Naves de Moraes e Prof. Dr. Ubaldo Mar�ns das Neves. As atribuições das
bancas dos perfis 1 a 3 são: ler e avaliar (atribuindo nota) o trabalho escrito; elaborar uma devolu�va
escrita sobre os trabalhos escritos; estar presente para avaliar a apresentação oral e arguição. Para a
banca do perfil 4, as atribuições são acompanhar o andamento das orientações nas salas virtuais; realizar
as entrevistas dos grupos (banca completa) e individuais (2 membros da banca), e realizar a correção do
parecer feito pelos discentes do 4º perfil sobre seus orientados. A Avaliação integradora do 5º perfil será
uma prova de 40 questões com duração de 4 horas, as especificidades da aplicação da avaliação
serão definidas posteriormente. Para a construção de um banco de questões, foi decidido que todos os
docentes do curso devem elaborar duas questões de múl�pla escolha por mesoconteúdo que lecionam.
4) Os cronogramas foram definidos da seguinte maneira: Perfis 1 a 3: 22 a 29/09/2020 – Definição dos
grupos; 02/10/2020 – Finalização do texto norteador pela Comissão Organizadora; 05/10/2020 – Entrega
do texto norteador aos alunos; 1º/03/2021 – Entrega do texto final pelos alunos (máximo de 15 páginas
sem capa, sumário, referências e anexos (limite de 5 páginas)); 25/03/2021 – Entrega das devolu�vas
pelas bancas avaliadoras; 29/03/2021 – Entrega das Devolu�vas aos alunos; 26 a 28/04/2021 – Entrega
das apresentações gravadas (15 a 20 minutos) – em caso de atraso, os grupos sofrerão penalizações; 03 a
07/05/2021 – Arguição. O peso das etapas foram definidos em: trabalho escrito 40% e apresentação +
arguição (60%). Perfil 4: 22 a 29/09/2020 – Definição dos grupos de orientadores; à par�r de 30/09/2020
– Preparação do Moodle com os grupos pela SEAD (Secretaria Geral de Educação a Distância da UFSCar);
05/10/2020 – Entrega do texto norteador aos alunos e início das orientações; 1º a 19/03/2021 –
Realização das entrevistas (individual e em grupos) com a banca avaliadora; 29/03/2021 - Entrega do
parecer dos grupos orientadores sobre seus orientados. Perfil 5: 05/10/2020 – Entrega das orientações
aos alunos; Até 23/11/2020 – Envio das questões pelos docentes do curso; 04 a 08/01/2021 – Realização
da prova. Nada mais havendo a tratar, às doze horas e trinta e dois minutos, a Senhora Presidente
agradeceu a presença e colaboração dos membros par�cipantes, declarando encerrada a presente
reunião, da qual, eu, Carolina Silva Loureiro Camargo, na qualidade de secretária, redigi a presente ata,
que assino, após ser assinada pela Senhora Presidente e demais membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por Anne Alessandra Cardoso Neves, Presidente do
Conselho, em 05/10/2020, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Aline de Lima, Usuário Externo, em 05/10/2020, às 16:31,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
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outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberta Barros Lovaglio, Docente, em 05/10/2020, às
16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Yovana Maria Barrera Saavedra, Docente, em
05/10/2020, às 19:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alberto Luciano Carmassi, Docente, em 06/10/2020, às
17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andre Marcondes Andrade Toledo, Professor do
Magistério Superior, em 07/10/2020, às 07:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Campanha Vicen�ni, Docente, em 07/10/2020,
às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Marisse dos Santos Ro�a, Docente, em
07/10/2020, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jonathan Gazzola, Docente, em 07/10/2020, às 23:28,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carolina Silva Loureiro Camargo, Assistente em
Administração, em 08/10/2020, às 01:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufscar.br/auten�cacao,
informando o código verificador 0245670 e o código CRC 6418DFBA.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
23112.016868/2020-11 SEI nº 0245670 
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