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Pontos de pauta (ordem do dia).
1.
2.
3.
4.

Informes
Discussão sobre retomada dos contratos de estágio
Discussão sobre a retomada das atividades (plano de ação)
O que ocorrer

A sessão ordinária foi iniciada no horário indicado de forma virtual, através da ferramenta
Conferência Web, sob a presidência do Coordenador do CCECA, Prof. Raony Maia Fontes,
contando com o número legal de representantes da sessão, cujos registros de presença
contemplam as assinaturas presentes nesta ata. Esta reunião encontra-se em conformidade com
a decisão do Conselho Universitário da UFBA, em reunião do dia 18/03/2020, sobre suspensão
das atividades acadêmicas e administrativas, e com a Portaria nº 111 de 13/04/2020 sobre as
diretrizes de regime de trabalho remoto, em atendimento às recomendações da Organização
Mundial da Saúde. A apreciação dos pontos de pauta é descrita como segue:
Sobre o primeiro ponto, procedeu-se os seguintes informes:
1.
O Professor Eduardo Simas informou que vai apresentar as ementas dos componentes
ENGF94, ENGF99, ENGG01, MATA38, MATA48 e ENGG02 para próxima reunião
do NDE de computação para serem avaliadas.
2.
O professor Raony informou que estão abertas as inscrições para o projeto PRH que está
com edital aberto para seleção dos alunos de graduação do CECA. As inscrições estão
sendo feitas através do formulário disponível no site
https://forms.gle/h8ZieW4ASgFqt8dG8

Para o segundo ponto, o professor Raony Fontes, comunicou aos membros do colegiado, que a
congregação autorizou a retomada de assinatura dos termos de compromisso de estágio da
Escola Politécnica. O Professor Raony apresentou o novo procedimento adotado para
avaliação dos termos de compromisso de estágio nesse período da pandemia, que deverá
seguir via processo pelo SIPAC. Em seguida, foi colocado em discussão quais pontos a

coordenação deveria estar atenta na avaliação dos termos de compromisso de estágio, sendo
listados os seguintes pontos de atenção:
1.
Para as atividades descritas para o modelo de contrato Home Office
2.
Declaração de conformidade da empresa para com os decretos nacionais, estaduais e
municipais para a realização das atividades
3.
Para a carga horária do contrato obedecendo os limites máximos de 30 horas de estágio
e 54 horas totais (estágio mais disciplinas registradas no semestre 2020.1)

Sobre o terceiro ponto, que diz respeito a retomada das atividades presenciais, o coordenador
Raony Fontes, explicou que a congregação em reunião do dia 15/05/2020, montou uma
comissão para pensar e elaborar protocolos para a retomada das atividades presenciais da
escola. A comissão é composta por técnicos, a direção da EPUFBA, chefes de departamentos e
representante estudantil. Neste sentido, o professor Raony Fontes sinalizou que os chefes de
departamento realizarão reuniões para ouvir os professores e preparar sugestões para
encaminhar à direção da EPUFBA. Neste sentido, o professor Raony Fontes pediu sugestões
aos membros do colegiado de modo a apresentar uma posição do colegiado na reunião do
Departamento de Engenharia Química, chegando a seguinte lista de sugestões
1.
Viabiliza pacote de dados ou acesso a internet para alunos em situação de
vulnerabilidade econômica.
2.
Adaptação/criação de laboratório de informática para viabilizar o ensino dos
componentes de maneira remota
3.
Treinamento para os professores para utilizar mídias digitais para elaborar os
componentes em modalidade híbrida, remota ou EAD.
4.
Autonomia de decisão sobre o ensino a distância e presencial como ação a curto prazo a
nível de colegiado
5.

5.

Levantamento das condições dos alunos por disciplina matriculada de maneira a moldar
as disciplinas individualmente.
6.
Criação de novos códigos/turmas de disciplinas para diferenciar as modalidades,
presencial, híbrido, EAD.
7.
Rematrícula de disciplinas para permitir a decisão dos alunos a frequentar o novo
modelo de ensino (nova quantidade de vagas, novas turmas, turmas a distância, etc.)

No o que ocorrer, O professor Daniel sinalizou que os termos aditivos do contrato de estágio
precisam ser comunicado para os professores orientadores, de maneira que os professores
tenham ciência da renovação do contrato e sua manutenção como orientador. O professor
Raony se comprometeu a levar essa preocupação para os outros coordenadores, para a direção
da EPUFBA e para a coordenação de estágio.
Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada, lavrando-se a presente ata por mim,
Prof. Raony Fontes, que após lida e aprovada por todos os presentes, obteve as suas
respectivas assinaturas.
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