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Ata da segunda reunião ordinária da Congregação da Escola Politécnica da Universidade 
Federal da Bahia do ano de dois mil e vinte e dois, realizada no décimo primeiro dia do mês 
de março, com a pauta constante no Ofício Circular nº 06/2022 – GD: Item 1 – Expediente; 
Item 2 – Ordem do Dia: Item 2.1 - Atividades de extensão e pós-graduação; Item 2.2 – 
Projetos de pesquisa; Item 2.3 – Alteração curricular; Item 2.4 – Solicitação de 
candidatura a pós-doutorado; Item 2.5 – Avaliação do período de retorno à realização 
de 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 Prof.ª Tatiana Bittencourt 
Dumêt, com a presença dos professores Adonias Magdiel Silva Ferreira, Adriana Costa 
Ferreira, André Luiz Andrade Simões, Bernardo Ordonez, Bruno da Cunha Diniz, Carlos 
Augusto de Moraes Pires, Claudia Lisiane Fanezi da Rocha, Cristiane Corrêa Paim, Daniel 
Diniz Santana, Denise Maria da Silva Ribeiro, Francisco Gabriel Santos Silva, Julio Cesar 
Santos Nascimento, Luciano Matos Queiroz, Luciene de Moraes Eirado Lima, Marcela Silva 
Novo, Marcella Sgura Viana, Márcio André Fernandes Martins, Marcony de Paulo Ramos, 
Marcus Vinícius Americano da Costa Filho, Miriam de Fatima Carvalho Machado, Salvador 
Ávila Filho, Samuel Luporini, Silvio Alexandre Beisl Vieira de Melo, Vanessa Silveira Silva 
e Wagner Luiz Alves de Oliveira; dos representantes estudantis e Bruna Victoria Assis Soares 
e Joelton Dias dos Santos Junior e Matheus Adorno Figueredo Oliveira; da representante dos 
técnicos administrativos Carla Andrade Pimentel; e da servidora 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 ao Expediente: Item 1 – Expediente: 
1) a Presidente: a) informou sobre o plano de biossegurança e as melhorias realizadas na 
Escola Politécnica para atender às normas de segurança ao COVID-19, que constam do 
documento intitulado “Retorno às aulas EPUFBA 2022”, que foi encaminhado a todos os 
servidores em 07/03/2022; b) informou sobre a realização de reunião da Congregação, na 
semana de 14 a 18/03, para tratar das 3 resoluções que serão apreciadas no CONSEPE, na 
reunião de 22/03/2022, e que foram encaminhadas a todos os membros da Congregação em 
03/03/2022; c) informou sobre o andamento das obras de impermeabilização, que estão 
ocorrendo na Escola Politécnica; d) informou sobre a instalação da Tenda Virtual na Escola 
Politécnica, que funcionará de segunda a sexta, das 7:00 as 22:00; e) informou sobre a 
necessidade de ajustar os pareceres dos concursos para melhor adequação aos baremas, e que 
esse item será apreciado na próxima reunião da Congregação; f) solicitou a inclusão do item 
de pauta Item 2.6 – Professor Visitante para o Programa de Pós-Graduação em Ciências, 
Energia e Ambiente. A solicitação foi aprovada por unanimidade; 2) Prof. Luciano informou 
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preocupação em relação à segurança da Escola Politécnica neste retorno presencial às aulas. A 
Prof.ª Tatiana explicou que já solicitou aumento na contratação da equipe. O Prof. Luciano 
ainda explicou que existe ociosidade dos horários no turno da manhã porque os alunos 
informam dificuldade em chegar à Escola muito cedo (7h), e que a carga horária de 30 horas 
de estágio também dificulta o aluno de estar na Escola para a aula de 13 h. Nada mais 
havendo a tratar no Expediente, deu-se início à Ordem do Dia. Item 2 – Ordem do dia: Item 
2.1 - Item 2.1 - Atividades de extensão e pós-graduação: foi apresentada a proposta de 
atividade de extensão que não envolve recursos financeiros, constante na tabela a seguir: 

PROPOSTA RELATÓRIO ATIVIDADE DE EXTENSÃO RESPONSÁVEL 

9507 - Programa Aguapura: 20 anos de história Maria do Socorro Gonçalves 

Posta em votação, a proposta foi homologada por unanimidade. Em seguida, foram 
apresentadas as solicitações relativas às atividades de extensão/pós-graduação que envolvem 
recurso financeiro, constantes na tabela a seguir: 

PROCESSO/ 
DOCUMENTO 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO/ PÓS-GRADUAÇÃO FUNDAÇÃO PARECER 
COORDE-
NAÇÃO 

Proposta 17705 
Análise de fluxo mássico das unidades produtivas 

da Oleoquímica e Oxiteno do polo petroquímico de 
Camaçari/BA 

FEP 
Edna M. 
Nogueira 

Márcio André 
F. Martins 

23066.010499/ 
2022-18 

Relatório final do curso de especialização em 
Gestão de Resíduos Sólidos Socialmente Integrada 
e solicitação de abertura de abertura de vagas para 

a nova turma - GERSI 2022 

FEP 
Edna M. 
Nogueira 

José Maurício 
Sousa Fiúza 

Postas em discussão e, em seguida, em votação, as solicitações foram aprovadas por 
unanimidade; Item 2.2 – Projetos de pesquisa: foram apresentados os seguintes processos 
referentes a projetos de pesquisa, constantes na tabela a seguir: 

PROCESSO/ 
DOCUMENTO 

PROJETO DE PESQUISA BOLSAS 
PARE-
CER 

COORDE-
NAÇÃO 

23066.007713/ 
2022-59 

Solicitação de aditamento de prazo (12 meses), 
do projeto de pesquisa: "Poço de BCS 
inteligente". FAPEX180012, processo de 
origem do convênio: 23066.060715/2017-17 e 
SIPAC 257/2017 

Informação 
consta na ATA 
de aprovação 

do projeto 

- 
Leizer 

Schnitman 

23066.011528/ 
2022-69 

Solicitação de aditamento de prazo (12 meses), 
do projeto de pesquisa intitulado: "Estudos de 
defeitos em bombas BCS utilizando análise 
espectral dos sinais de vibração" - FAPEX 
180013 

Informação 
consta na ATA 
de aprovação 

do projeto 

- 
Leizer 

Schnitman 
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23066.009049/ 
2022-82 

Solicitação de aditamento de prazo (12 meses) 
do projeto de pesquisa intitulado: "Protótipo 
para recuperar a comunicação com sensores de 
fundo em sistemas BCS". FAPEX 180037 e 
processo de aprovação do projeto: 
23066.060715/2017-17 

Informação 
consta na ATA 
de aprovação 

do projeto 

- 
Leizer 

Schnitman 

23066.008847/ 
2022-97 

Solicitação de remanejamento financeiro 
referente ao contrato – nº sipac 59/2021 – 
UFBA-FEP: "Pesquisa e desenvolvimento de 
software para projetos simplificados e 
descentralizados de tratamento de águas 
residuárias - SANIBID_STAR_SD" 

Informação 
consta na ATA 
de aprovação 

do projeto 

Edielson 
Fiais 

Vivien L. 
Viaro 

23066.009598/ 
2022-57 

Solicitação de aprovação do termo aditivo de 
prazo (03 meses), do curso de especialização 
em segurança de barragem para usos múltiplos 
- contrato 44/2020 celebrado entre UFBA X 
FEP  

Informação 
consta na ATA 
de aprovação 

do projeto 

- 
Yvonilde D. 
P. Medeiros 

DOC 
23066.009223/ 

2022-97 

Solicitação de inclusão de bolsistas na equipe 
do Projeto - Ciência de Dados na Educação 
Pública. Processo nº 23066.036597/2021-02 - 
inclusão de membros na equipe executora do 
contrato nº 188/2020 – UFBA X FAPEX- 
Fundação Itaú para a educação e cultura 

Informação 
consta na ATA 
de aprovação 

do projeto 

- 

Karla P. S. 
O. 

Rodriguez 
Esquerre 

23066.010136/ 
2022-82 

Solicitação de aprovação do termo de adesão da 
UFBA ao acordo de cooperação científica e 
tecnológica firmado entre a VALE S.A., A 
Universidade de São Paulo (USP) e a Fundação 
para o Desenvolvimento Tecnológico da 
Engenharia (FTDE) 

- 
Dayana 
B. Costa 

André L. O. 
de Melo 

23066.030150/ 
2020-31 

Solicitação de aditivo de prazo de 7 meses 
referente ao Projeto intitulado: "Proposição, 
Definição e Validação de Metodologias para 
implantação de uma Infraestrutura de Dados 
Espaciais na SPU, considerando a produção, 
conversão, tratamento e publicação de dados 
geográficos em ambiente WEB" 

FEP - 
Fabiano P. 
Freiman 

Complementando as informações referentes ao processo 23066.010136/2022-82, trata-se da 
proposta de adesão da UFBA ao Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica que entre si 
celebram a Universidade de São Paulo (USP), a Fundação para o Desenvolvimento 
Tecnológico da Engenharia (FDTE) e a VALE S.A. (VALE), sem vincular a VALE a 
qualquer obrigação de desembolso financeiro em benefício da UFBA, uma vez que os 
recursos financeiros para novos projetos de pesquisa a serem executados pela UFBA deverão 
ser tratados em instrumentos jurídicos específicos. O objetivo desse acordo é a cooperação 
entre as instituições envolvidas para o avanço do conhecimento no tema Infraestrutura 
Ferroviária – Under Rail (Cátedra), cuja liderança está a cargo da USP, na pessoa da 
pesquisadora líder a Prof.ª Liedi Legi Bariani Bernucci. Além do Termo de Adesão, são 
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apresentados o Acordo de Cooperação, as aprovações ad referendum da chefia e da plenária 
do Departamento de Eng. de Transportes e Geodésia (DETG-UFBA), a aprovação ad 
referendum da Escola Politécnica (EP-UFBA) e a consulta ao Núcleo de Inovação 
Tecnológica (NIT-UFBA) por orientação da área de Contratos e Convênios (CCCONV-
UFBA) no tocante à Cláusula 9 do Acordo de Cooperação, a qual trata de propriedade 
intelectual. Após a consulta ao NIT-UFBA, esse apresentou as suas ponderações, porém sem 
impedimentos à assinatura do Termo de Adesão. Esse acordo de cooperação proporcionará 
impactos positivos na realização de estudos e pesquisas práticas voltadas ao desenvolvimento 
tecnológico do setor ferroviário, essencial ao desenvolvimento do Estado da Bahia, da região 
nordeste e do Brasil. Postas em discussão e, em seguida, em votação, as solicitações foram 
aprovadas por unanimidade; Item 2.3 - Alteração curricular de disciplinas e atividades 
complementares: a Presidente informou os pedidos de alteração curricular para 
homologação, uma vez que tais aprovações já foram autorizadas na ATA de 09/11/2018: 1) A 
coordenação do Colegiado do Curso de Engenharia de Produção solicitou as seguintes 
homologações de alterações de componentes curriculares em atendimento ao art. 14 da 
Resolução nº 03/2019 do CAE: a) a disciplina “ENGF87 – Estágio em Engenharia de 
Produção” (238 horas) para nova carga horária de 450h; b) a disciplina “ENGF89 – Trabalho 
de Conclusão de Curso” (68 horas) para nova carga horária de 120 h; e c) a disciplina 
“Atividade Complementar” (136 horas) para nova carga horária de 255 h. Assim, a carga 
horária total do curso passa de 3604 horas para 3615 horas. Posta em discussão e, em seguida, 
em votação, a solicitação foi homologada por unanimidade; 2) Em seguida, a coordenação do 
Colegiado do Curso de Engenharia de Controle e Automação de Processos, solicitou 
homologação das seguintes alterações de componentes curriculares em atendimento à 
Resolução CONSEPE 02/2021: a) a disciplina "ENGH70 - Estágio em Engenharia de 
Controle e Automação" teve sua carga horária alterada de 238 h para 255 h; b) a disciplina 
"ENGG05 - Trabalho de Conclusão de Curso" teve sua carga horária alterada de 204 h para 
255 h; c) a carga horária de atividades complementares foi alterada de 289 h para 420 h; e d) a 
carga horária de componentes optativos foi alterada de 204 h para 180 h. Posta em discussão 
e, em seguida, em votação, a solicitação foi homologada por unanimidade; 3) Em seguida, o 
Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil - PPEC, solicitou 
homologação da criação de cinco disciplinas: DCTM: a) Disciplina: Métodos numéricos em 
Engenharia Geotécnica; carga horária: 45 hs, caráter de oferta: Obrigatória para o doutorado e 
Optativa para O mestrado; periodicidade anual, 15 vagas por ano. b) Disciplina: Fenômenos 
dos Transportes em Meios Porosos; carga horária: 45 hs, caráter de oferta: Optativa para 
mestrado e doutorado; periodicidade anual, 15 vagas por ano. c) Disciplina: Interação 
Solo/Atmosfera e Comportamento Hidro-mecânico de solos não saturados; carga horária: 45 
hs, caráter de oferta: Optativa para mestrado e doutorado; periodicidade anual, 15 vagas por 
ano e DCE: a) Disciplina: Método dos Elementos Discretos, carga horária: 45 hs, caráter de 
oferta: Optativa para mestrado e doutorado, periodicidade anual, 15 vagas por ano, b) 
Disciplina: Método dos Elementos Finitos; carga horária: 45 hs, caráter de oferta: Optativa 
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para mestrado e doutorado, periodicidade anual, 15 vagas por ano. Essas disciplinas 
subsidiarão a expansão do doutorado do PPEC na área de concentração de Geotecnia, tendo 
previsão de início em 2023.1. As referidas disciplinas foram aprovadas nas reuniões dos 
departamentos (DCTM e DCE), realizadas no dia 11 de março de 2022. Tal expansão também 
já foi aprovada na 318ª reunião do colegiado, ocorrida em 09 de fevereiro de 2022. Posta em 
discussão e, em seguida, em votação, a solicitação foi homologada por unanimidade e 4) Em 
seguida, a coordenação do Colegiado do Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica 
solicitou homologação da alteração de componente curricular em atendimento à Resolução 
CONSEPE 02/2021, cuja disciplina "ENGJ41- Estágio Obrigatório" teve sua carga horária 
alterada de 160h para 165h. A referida alteração foi aprovada na reunião do Colegiado do 
curso, realizada no dia 11 de março de 2022. Posta em discussão e, em seguida, em votação, a 
solicitação foi homologada por unanimidade; Item 2.4 – Solicitação de candidatura a pós-
doutorado: a Presidente informou sobre a solicitação do Coordenador do Mestrado em Meio 
Ambiente, Águas e Saneamento - MAASA, de apreciação da candidatura a pós-doutorado, 
nos termos da Resolução nº 02/2013, do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da Universidade Federal da Bahia, da Prof.ª Cristina Larrea Killinger. A referida professora 
atuará sob a supervisão da Prof.ª Patrícia Campos Borja, lotada no Departamento de 
Engenharia Ambiental da Escola Politécnica, junto ao grupo de pesquisa Saneamento e Saúde 
Ambiental, do mesmo departamento. O referido pedido foi aprovado no Colegiado do referido 
mestrado no dia 09 de dezembro de 2021. Posta em discussão e, em seguida, em votação, a 
solicitação foi aprovada por unanimidade; Item 2.5 – Avaliação do período de retorno à 
realização de atividades presenciais: a Presidente passou a palavra à representante dos 
Técnicos – administrativos, Carla Pimentel, que solicitou que seja criada comissão específica  
para acompanhamento da realização de levantamento para verificar quais espaços espaços 
onde são realizadas atividades administrativas estão ou não adequados à realização de 
atividades de forma presencial, tendo em vista que, antes do retorno às atividades presenciais, 
este levantamento foi realizado apenas nos espaços destinados às aulas. Prof.ª Tatiana Dumet 
sugeriu que a Diretoria verifique junto a SUMAI  a possibilidade de realização deste 
levantamento e, caso não haja a possibilidade, seja formada a comissão para tal análise e 
acompanhamento. Posta em discussão e, em seguida, em votação, a solicitação foi aprovada 
por unanimidade; Item 2.6 – Professor visitante para o Programa de Pós-Graduação em 
Ciências, Energia e Ambiente – a Presidente solicitou homologação do ad referendum do 
candidato a professor visitante para o Programa de Pós-Graduação em Ciências, Energia e 
Ambiente, Fábio Pedro do Nascimento, pré-selecionado pela Comissão de Avaliação do 
Edital Professor Visitante PGENAM (EDITAL PV 001/2022 - PRPPG/ UFBA - 
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE 2022. A homologação foi aprovada por 
unanimidade. 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 11/03/2022. 
 

(Assinado eletronicamente em 14/03/2022 10:19 ) (Assinado eletronicamente em 14/03/2022 11:10 ) 
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ADONIAS MAGDIEL SILVA 
FERREIRA 

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR 
DEM/EPOLI (12.01.23.07) 

Matrícula: 1817597 

ADRIANA COSTA FERREIRA 
CHEFE - TITULAR 

DEA/EPOLI (12.01.23.05) 
Matrícula: 2390219 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 14/03/2022 09:58 ) 
ANDRE LUIZ ANDRADE SIMOES 

COORDENADOR - TITULAR 
DEA/EPOLI (12.01.23.05) 

Matrícula: 1060592 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 14/03/2022 10:19 ) 
BERNARDO ORDONEZ 

CHEFE - TITULAR 
DEEC/EPOLI (12.01.23.06) 

Matrícula: 2044563 
 
 
 

(Assinado eletronicamente em 14/03/2022 10:17 ) 
BRUNO DA CUNHA DINIZ 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DEM/EPOLI (12.01.23.07) 

Matrícula: 1053038 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 14/03/2022 09:58 ) 
CARINA FAUSTINA SANTOS 

SECRETARIO EXECUTIVO 
AGA/POLI (12.01.23.44.01) 

Matrícula: 1650654 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 14/03/2022 10:57 ) 
CARLA ANDRADE PIMENTEL 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
EPOLI (12.01.23) 

Matrícula: 1477482 

 
 
 

(Não Assinado) 
CARLOS AUGUSTO DE MORAES 

PIRES 
FUNÇÃO INDEFINIDA 

DEQ/EPOLI (12.01.23.20) 
Matrícula: 2246900 

 
 
 

(Não Assinado) 
CLAUDIA LISIANE FANEZI DA 

ROCHA 
FUNÇÃO INDEFINIDA 

DCTM/EPOLI (12.01.23.02) 
Matrícula: 2346547 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 14/03/2022 09:57 ) 
CRISTIANE CORREA PAIM 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DEEC/EPOLI (12.01.23.06) 

Matrícula: 1504047 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 14/03/2022 10:13 ) 
DANIEL DINIZ SANTANA 

COORDENADOR - TITULAR 
DEQ/EPOLI (12.01.23.20) 

Matrícula: 2411885 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 14/03/2022 10:09 ) 
DENISE MARIA DA SILVA 

RIBEIRO 
CHEFE - TITULAR 

DTRAN/EPOLI (12.01.23.04) 
Matrícula: 2446019 
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(Assinado eletronicamente em 14/03/2022 10:26 ) 
FRANCISCO GABRIEL SANTOS 

SILVA 
CHEFE - TITULAR 

DCE/EPOLI (12.01.23.03) 
Matrícula: 1522482 

 
 
 

(Não Assinado) 
JULIO CESAR SANTOS 

NASCIMENTO 
FUNÇÃO INDEFINIDA 

DCTM/EPOLI (12.01.23.02) 
Matrícula: 3051364 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 14/03/2022 09:56 ) 
LUCIANO MATOS QUEIROZ 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DEA/EPOLI (12.01.23.05) 

Matrícula: 1741302 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 14/03/2022 10:23 ) 
LUCIENE DE MORAES EIRADO 

LIMA 
COORDENADOR DE CURSO - TITULAR 

DCTM/EPOLI (12.01.23.02) 
Matrícula: 1117608 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 14/03/2022 10:10 ) 
MARCELA SILVA NOVO 

VICE-DIRETOR - SUBSTITUTO 
DEEC/EPOLI (12.01.23.06) 

Matrícula: 1756770 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 14/03/2022 11:01 ) 
MARCELLA SGURA VIANA 

COORDENADOR - TITULAR 
DTRAN/EPOLI (12.01.23.04) 

Matrícula: 2319580 
 
 
 

(Assinado eletronicamente em 14/03/2022 10:16 ) 
MARCIO ANDRE FERNANDES 

MARTINS 
COORDENADOR - TITULAR 

DEQ/EPOLI (12.01.23.20) 
Matrícula: 2042153 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 14/03/2022 11:21 ) 
MARCONY DE PAULO RAMOS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DTRAN/EPOLI (12.01.23.04) 

Matrícula: 1331410 

 
 
 

(Não Assinado) 
MARCUS VINICIUS AMERICANO 

DA COSTA FILHO 
FUNÇÃO INDEFINIDA 

DEQ/EPOLI (12.01.23.20) 
Matrícula: 2042003 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 14/03/2022 10:02 ) 
MIRIAM DE FATIMA CARVALHO 

MACHADO 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

DCTM/EPOLI (12.01.23.02) 
Matrícula: 1299309 
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(Assinado eletronicamente em 14/03/2022 10:06 ) 

SALVADOR AVILA FILHO 
CHEFE - TITULAR 

DEM/EPOLI (12.01.23.07) 
Matrícula: 3631006 

(Não Assinado) 
SAMUEL LUPORINI 

FUNÇÃO INDEFINIDA 
DEQ/EPOLI (12.01.23.20) 

Matrícula: 1215117 
 
 
 

(Assinado eletronicamente em 14/03/2022 11:17 ) 
SILVIO ALEXANDRE BEISL 

VIEIRA DE MELO 
COORDENADOR DE CURSO - TITULAR 

DEQ/EPOLI (12.01.23.20) 
Matrícula: 1523793 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 14/03/2022 10:58 ) 
TATIANA BITTENCOURT DUMET 

DIRETOR - TITULAR 
DCE/EPOLI (12.01.23.03) 

Matrícula: 2199195 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 14/03/2022 10:38 ) 
VANESSA SILVEIRA SILVA 

CHEFE - TITULAR 
DCTM/EPOLI (12.01.23.02) 

Matrícula: 1475073 

 
 
 

(Não Assinado) 
WAGNER LUIZ ALVES DE 

OLIVEIRA 
FUNÇÃO INDEFINIDA 

DEEC/EPOLI (12.01.23.06) 
Matrícula: 2042176 

 
Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ufba.br/documentos/ informando Tipo de 
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