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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

ESCOLA POLITÉCNICA

GABINETE DA DIRETORIA

Ata da quinta reunião ordinária da Congregação da Escola Politécnica da
Universidade Federal da Bahia do ano de dois mil e vinte, realizada no décimo nono
dia de junho, com a pauta constante no Ofício Circular n  06/2020 - GD: Io tem 1 -
Expediente - Item 2 - Ordem do Dia: Item 2.1 - Escolha dos representantes no

 Projetos de Conselho Acadêmico de Ensino - CAE; Item 2.2 - Inovação; Item 2.3
- Concursos (homologação do resultado, banca examinadora, pontos,

Monitoria; Item 2.5 - Contratação/ renovaçãodistribuição de vagas); Item 2.4 - 
de professor substituto; Item 2.6 - Atividades de extensão e pós-graduação;

 Reuniu-seItem 2.7 - Projetos de pesquisa; Item 2.8 - Projetos de aluno.
virtualmente a Congregação da Escola Politécnica, por meio da plataforma
Conferência Web ( ), na qualhttps://conferenciaweb.rnp.br/spaces/poli-congregacao
ficará salva esta reunião, sob a presidência da Prof  Marcela Silva Novo, com aa

presença dos professores Adriana Costa Ferreira, Alberto Borges Vieira Junior,  
André Luiz Andrade Simões , Bruno da Cunha Diniz, Cristiane Corrêa Paim, Dayana
Bastos Costa, Daniela Araújo Costa, Elaine Christine de Magalhães Cabral
Albuquerque, Elmo Leonardo Xavier Tanajura, Francisco Gabriel Santos Silva, Jardel 
Pereira Gonçalves, Jés Jesus Fiais Cerqueira, José Baptista de Oliveira Junior,
Josiane Maria de Macedo Fernandes, Juan Pedro Moreno Delgado, Júlio Cesar
Santos Nascimento, Luciano Matos Queiroz, Luciene de Morais Eirado Lima, Luiz
Antônio Magalhães Pontes, Marcella Sgura Viana, Patrícia Lustosa Brito, Raony Maia
Fontes, Renato José Pino de Araújo, Tatiana Bittencourt Dumêt, Tiago Trindade
Ribeiro, Viviana Maria Zanta; e da secretária Carina Faustina Santos, indicada para
secretariar a reunião. A Presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos.
Verificada a existência de quórum legal, deu-se início à ordem do dia: Item 1 -
Expediente: 1) a Profa. Marcela Novo informou o encaminhamento de uma
comunicação sobre a limpeza da Escola Politécnica que será enviado ao e-mail de
todos os servidores. Informou também sobre comunicado da PRODEP para
progressão, aconselhando que sejam seguidas as orientações a) A Presidente
solicitou a inclusão do item 2.9 - Homologação dos critérios de defesa de tese de
forma remota do PGEnAm, tendo sido aceita por todos. Nada mais havendo a ser
tratado no expediente, deu-se início à Ordem do Dia. Item 2 - Ordem do Dia: Item

 a2.1 - Escolh CAE:a dos representantes no Conselho Acadêmico de Ensino - 
Profa. Tatiana informou que os mandatos dos professores Yuri Guerrieri Pereira
(titular) e Cristiane Corrêa Paim (suplente) estão vencidos e sugeriu a recondução
dos referidos professores. Posto em discussão e em seguida em votação, a sugestão
foi aprovada por unanimidade;  a Vice-DiretoraItem 2.2 - Projetos de Inovação:

https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/poli-congregacao


informou que a Prof  Dayana Bastos Costa solicitou a aprovação da sua participação,a

juntamente com a da Prof  Marcela Silva Novo, no Projeto: ‘Smart Inspecs naa

Construção Civil’, processo n  o 23066.014111/2020-60, conforme esclarece o ofício
enviado no dia 15 de junho de 2020, à diretoria, que teve parecer favorável à sua

 Posta em discussão e em seguida em votação, a solicitação foi aprovadaaprovação.
por unanimidade; Item 2.3 - Concursos (homologação do resultado, banca

; nada foi discutido nesse item; examinadora, pontos, distribuição de vagas) Item
 nada foi discutido nesse item; I2.4 - Monitoria: tem 2.5 - Contratação/ renovação

 nada foi discutido nesse item; de professor substituto: Item 2.6 - Atividades de
 extensão e pós-graduação: foram apresentadas as propostas e relatórios de

atividade de extensão que não envolvem recursos financeiros, constantes na tabela a
seguir:

PROPOSTA RELATÓRIO ATIVIDADE DE EXTENSÃO RESPONSÁVEL

14690
Laboratório de Práticas em
Metodologia BIM (LABIM)

Reymard Sávio
Sampaio de Melo

15041 GeoCombate COVID19 BA Patrícia Lustosa Brito

15163
Seminário sobre ações da
LigaSEPi Daniel Barbosa

15171
Hipótese do contínuo, massa
específica, peso específico e
densidade relativa

André Luiz Andrade
Simões

7859
SEMEC - Semana de Engenharia
Mecânica da UFBA

Bruno da Cunha Diniz

7860
I Fórum de Reflexões e
Experiências sobre os Potenciais
Perigos de Acidentes de Consumo

Adonias Magdiel Silva
Ferreira

Postos em votação, as propostas e os relatórios foram homologados por
unanimidade. Em seguida, foi apresentada a solicitação relativa à proposta de
atividade de extensão/pós-graduação , constante na que envolve recurso financeiro
tabela a seguir:

PROCESSO ATIVIDADE DE
EXTENSÃO/PÓS-GRADUAÇÃO

FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO

23066.014070/2020-38

Solicitação de prorrogação do
contrato no 55/2018 UFBA/

FAPEX - Curso de
Especialização em

Pavimentação

FAPEX
Élio Santana

Fontes

;  Após discussões e votação, a solicitação foi aprovada, por unanimidade Item 2.7 -
 ; Projetos de Pesquisa: nada foi discutido nesse item Item 2.8 - Projetos de aluno: 

nada foi discutido nesse item; item 2.9 - Homologação dos critérios de defesa de
tese de forma remota do PGEnAm: a Vice-Diretora informou que o Prof. Jardel
Pereira Gonçalves solicitou a apreciação da homologação dos critérios de defesa de
tese de forma remota do PGEnAm, conforme procedimentos aprovados em reunião
do Programa, listados a seguir: 1) as defesas devem acontecer na sala virtual do
ambiente: <https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/sala-publica-pgenam>; e, como
segunda opção, outro programa, tais como: Zoom, Google meet, Microsoft Teams,
Skype, etc.; 2) deve haver gravação da defesa; 3) deve haver lista de presença; e 4)
deve haver publicidade da defesa no site (incluindo link da sala). Postos em

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/sala-publica-pgenam


discussão e em seguida em votação, a homologação dos critérios foram aprovados
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente agradeceu apor unanimidade. 

presença de todos e deu por encerrada a reunião. Ata aprovada na reunião do dia 
.19/06/2020
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