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Ata da sexta reunião ordinária da Congregação da Escola Politécnica da
Universidade Federal da Bahia do ano de dois mil e vinte, realizada no terceiro dia do
mês de julho, com a pauta constante no Ofício Circular no 07/2020 - GD: Item 1 Expediente - Item 2 - Ordem do Dia: Item 2.1 - Informe APUB; Item 2.2 - Projetos
de Pesquisa; Item 2.3 - Atividades de extensão e pós-graduação; Item 2.4 Apresentação do 1º Relatório da Comissão de Ações para o Retorno às
Atividades Presenciais. Reuniu-se virtualmente a Congregação da Escola
Politécnica,
por
meio
da
plataforma
Conferência
Web
(
https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/poli-congregacao), na qual ficará salva esta
reunião, sob a presidência da Profa Tatiana Bittencourt Dumêt, com a presença dos
professores Adriana Costa Ferreira, Alberto Borges Vieira Júnior, André Luiz Andrade
Simões, Artur Caldas Brandão, Bruno da Cunha Diniz, Cristiane Corrêa Paim,
Daniela Araújo Costa, Dayana Bastos Costa, Elaine Christine de Magalhães Cabral
Albuquerque, Elaine Pinto Varela Alberte, Elmo Leonardo Xavier Tanajura, Francisco
Gabriel Santos Silva, Jardel Pereira Gonçalves, Jés Jesus Fiais Cerqueira, José
Baptista de Oliveira Júnior, Josiane Maria de Macedo Fernandes, Juan Pedro Moreno
Delgado, Júlio Cesar Santos Nascimento, Luiz Antônio Magalhães Pontes, Marcela
Silva Novo, Marcella Sgura Viana, Marize Souza Carvalho (convidada), Patrícia
Lustosa Brito, Raony Maia Fontes, Raquel Nery Lima Bezerra (convidada Presidente da APUB), Renato de Castro Vivas, Renato José Pino de Araújo, Tiago
Trindade Ribeiro, e da servidora Janmily Fernanda Mendes dos 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: A Profa Tatiana informou: a) sobre as atividades de manutenção de ar
condicionado e de reformas que estão ocorrendo na Escola Politécnica; e b) sobre os
trabalhos realizados pela comissão que trabalha com estudos para o retorno das
atividades presenciais durante a pandemia, que será discutido no final da reunião.
Nada mais havendo a ser tratado no expediente, deu-se início à Ordem do Dia. Item
2 - Ordem do Dia: Item 2.1 - Informe APUB: a Profa Tatiana passou a palavra para
a Profa Raquel Nery Lima Bezerra, Presidente da APUB, que trouxe reflexões sobre
o retorno às atividades de ensino pesquisa e extensão, além da escuta aos docentes
nesse momento de pandemia; Item 2.2 - Projetos de Pesquisa: Nada foi discutido;
Item 2.3 - 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
15169

-----

ATIVIDADE DE EXTENSÃO

RESPONSÁVEL

Ações de extensão do DEA-UFBA:
presença virtual entre os
estudantes e a sociedade

André Luiz Andrade
Simões

Workshop online de prática

Reymard Sávio

15203

-----

integrada de projeto BIM

Sampaio de Melo

-----

7900

Comemoração Unificada dos
Cursos de Tecnologia em
Marcella Sgura Viana
Transporte Terrestre e Engenharia
de Agrimensura e Cartográfica

-----

7896

Introdução ao ROS e GAZEBO

Raony Maia Fontes

7895

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

André Luiz Andrade
Simões

-----

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 que envolve recurso financeiro, constante na
tabela a seguir:
PROCESSO

ATIVIDADE DE
EXTENSÃO/PÓS-GRADUAÇÃO

Solicitação de remanejamento de
rubrica - contrato UFBA/FAPEX Nº
23066.015216/ 55/2018 PROCESSO Nº
2020-62
23066.034476/2018-12 - Curso de
Especialização em Pavimentação CEP 2018/2019 - SIPAC Nº 175/18

FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO

FAPEX

Élio Santana
Fontes

Após discussões e votação, a solicitação foi aprovada, por unanimidade: Item 2.4 Apresentação do 1o Relatório da Comissão de Ações para o Retorno às
Atividades Presenciais: a Diretora apresentou o 1o Relatório da Comissão de
Ações para o Retorno às Atividades Presenciais, explicando como o trabalho foi
estruturado em grupos específicos e para elaborar as sugestões para os diversos. Os
professores apresentaram suas posições e sugestões sobre o assunto, chamando
bastante atenção para o fato de a Universidade não estar dando, até este momento,
suporte operacional e capacitação aos professores para a realização de aulas
remotas. Assim, as questões levantadas foram: indicar solicitação de infraestrutura
técnica para as aulas remotas; solicitar mais informações sobre as ações que vêm
sendo feitas pela administração central; e solicitar maior ação do CAE na regulação
das ações acadêmicas e de pesquisa. Após discussões e encaminhamentos de
propostas, a Profa Tatiana iniciou votação quanto à distância entre as pessoas que
deve ser adotada nas medidas de segurança, sendo aprovada a distância de 2,0m
pela maioria. Em seguida, foi iniciada também a votação para definir se o relatório irá
sugerir a continuidade do semestre 2020.1 e o cancelamento do semestre 2020.2 ou
a criação de um semestre suplementar, sendo a sugestão do semestre suplementar
aprovada pela maioria. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a reunião. Ata aprovada na reunião do dia
03/07/2020.
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