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Ata da primeira reunião ordinária da Congregação da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia do ano de
dois mil e vinte e dois, realizada no quarto dia do mês de fevereiro, com a pauta constante no Ofício Circular nº
02/2022 - GD: Item 1 - Expediente; Item 2 - Ordem do dia: Item 2.1 - Apreciação da propositura de Título de
Professor Emérito ao Prof. Dr. Luiz Roberto Santos Moraes; Item 2.2 - Homologação das aulas on-line mesmo
para os professores que não farão a autodeclaração; Item 2.3 - Atividades de extensão e pós-graduação; Item

. Reuniu-se virtualmente a Congregação da Escola2.4 - Projetos de Pesquisa; 2.5 - Processo de aluno - Estágio
Politécnica, por meio da plataforma Conferência Web ( ), nahttps://conferenciaweb.rnp.br/spaces/poli-congregacao
qual ficará salva esta reunião, sob a presidência da Prof.ª Tatiana Bittencourt Dumêt, com a presença dos professores
Adriana Costa Ferreira, Artur Caldas Brandão, Bernardo Ordonez, Carlos Augusto de Moraes Pires, Daniel Diniz
Santana, Dayana Bastos Costa, Fernanda Puga Santos Carvalho, Francisco Gaudêncio Mendonça Freires, Guilherme
Ribeiro Begnini, Juan Pedro Moreno Delgado, Júlio César Santos Nascimento, Maicon Deivid Pereira, Marcella Sgura
Viana, Marcelo Strozi Cilla, Márcio André Fernandes Martins, Marcus Americano da Costa, Mauricio Alvarez
Munoz, Salvador Avila Filho, Severino Soares Agra Filho, Silvia Camargo Fernandes Miranda, Vanessa Silveira
Silva, Vivien Luciane Viaro e Yuri Guerrieri Pereira; dos representantes estudantis Bruna Victoria Assis Soares,
Joelton Dias dos Santos Junior, Tíscile Cabral Pinto Porto e Zezito Oliveira Soares Neto; da representante
técnico-administrativo 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: 1) a Presidente: a) informou sobre a instalação da tenda virtual na EscolaItem 1 - Expediente: 
Politécnica, que contará com 20 computadores para atender aos alunos. Os cursos noturnos não serão atendidos pelo
espaço da tenda; b) informou sobre o andamento das obras de impermeabilização da cobertura; c) informou sobre as
ações que estão sendo realizadas para o retorno às aulas presenciais; e d) informou sobre a inauguração da Galeria do
ex-diretores da Escola Politécnica, que acontecerá no aniversário de 125 anos da instituição, no dia 14/03/2022, e
informou que foi uma ação em parceria com o IPB e a Semana Pensando em Argamassa; 2) O Prof. Armando expôs
para registro, informações sobre a supressão de valores do Projeto Aeres - Sistema computacional para aproveitamento
de energia residual pelo uso de sistemas hibridizados por energia solar térmica, Processo nº. 23066.043290/2019-35.
Os valores excluídos são referentes às rubricas como exposto a seguir. Foi aprovado no projeto original montantes de
R$15.510,00 e R$ 9.248,00, na rubrica "Viagens e Diárias", para custear a participação da equipe do projeto em
congressos internacionais e nacionais, respectivamente. Tais participações não ocorreram devido ao cancelamento de
conferências na modalidade presencial, em razão da pandemia do SARS-CoV-2 (COVID-19) e, portanto, não houve
uso destes recursos. Outro montante aprovado e também não utilizado foi o valor de R$ 3.000,00 alocados na rubrica
"Outros" e destinados a contratação de serviço para realizar o registro de software, resultado principal projeto. Neste
caso, como o custo para a solicitação do registro é muito inferior àquele inicialmente estimado, optou-se para realizar
o pagamento através da empresa parceira do projeto, a BLTW ENGENHARIA LTDA. Dessa forma, será suprimido
dos repasses um montante no valor total de R$27.758,00; 3) A Prof.ª Dayana Bastos informou que está havendo
demora na análise e retorno em relação aos pedidos de progressão docente após o recebimento na CPPD e a Prof.ª
Tatiana solicitou aos departamentos que encaminhassem uma lista constando os atrasos para que possamos emitir um
documento solicitando agilidade nas respostas; 4) O servidor Rafael Soares de Lima pediu a palavra para informar
sobre os relatos que têm sido trazidos pelas(os) servidoras(es) técnicos em relação ao desempenho das atividades
presenciais: realização de atividades em salas sem ventilação, circulação de pessoas sem máscara nas dependências da
Escola, prestadores de serviço executando atividades com sintoma gripal, pessoal terceirizado da limpeza não está
recebendo máscara para uso durante o trabalho, material de higiene insuficiente, chefias fazendo exigências para
realização de trabalho em ambiente em desacordo com o plano de biossegurança da UFBA e exigindo trabalho
presencial para aqueles que se enquadram nas exceções da resolução 07/2021 da UFBA. A prof.ª Tatiana relatou que o 
não uso da máscara é um problema cultural e que cada pessoa que presencie esta situação pode solicitar diretamente a
colocação da máscara ou reportar o fato à direção e solicitou que as demandas que necessitam de ajustes sejam
encaminhadas à diretoria para a verificação da possibilidade de melhorias no ambiente de trabalho; Item 2 - Ordem
do dia: Item 2.1 - Item 2.1 - Apreciação da propositura de Título de Professor Emérito ao Prof. Dr. Luiz

 Roberto Santos Moraes: o Colegiado do Mestrado em Meio Ambiente, Águas e Saneamento (MAASA), durante
108ª reunião realizada no dia cinco de outubro de 2021, em reconhecimento à valiosa e proeminente contribuição
acadêmica no campo da Engenharia Sanitária e Ambiental do Prof. Dr. Titular Luiz Roberto Santos Moraes, aprovou o
encaminhamento da propositura para a concessão do título de Professor Emérito, em nome do Colegiado. A
propositura foi encaminhada a esta Congregação com o referendo de 14 membros, atendendo ao disposto na
Resolução Nº 02/2016, do Conselho Universitário da UFBA, que regulamenta o Título VII do Regimento Geral da
UFBA, que dispõe sobre a concessão de títulos honoríficos e dignidades universitárias, e que determina um mínimo de

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


1/3 dos membros da Congregação, que atualmente representa 12 membros. A propositura foi informada na reunião de
Congregação de 03/12/2021, e, desde então, está disponível para consulta da comunidade. Após a apresentação da
propositora, e de discussão e votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. Item 2.2 - Homologação das aulas

 A Presidente suspendeu o item para oson-line mesmo para os professores que não farão a autodeclaração:
devidos ajustes, pois foram verificadas algumas divergências no documento em relação ao sistema de oferta de
disciplinas  foram apresentadas as propostas de atividades de. Item 2.3 - Atividades de extensão e pós-graduação:
extensão , constantes na tabela a seguir: que não envolvem recursos financeiros

PROPOS-TA RELATÓ-RIO ATIVIDADE DE EXTENSÃO RESPONSÁVEL

17727 II Jornada de Tecnologias Limpas
Francisco Ramon Alves do

Nascimento

17743
V WORKSHOP DE TECNOLOGIAS

LIMPAS E III JORNADA DE
TECNOLOGIAS LIMPAS

Gemima Santos Arcanjo

17761
Introdução ao Google Earth Engine - Projeto

UrbVerde
Julio Cesar Pedrassoli

8416
Série de Webinars: Pensando em

Circularidade
Francisco Ramon Alves do

Nascimento

8580
Jornada de Tecnologias Limpas: Pensando

em circularidade no Antropoceno
Francisco Ramon Alves do

Nascimento

9497

ACS Mapeia Digital 2021.2A: Capacitação
de Agentes Comunitários de Saúde de

Salvador para o mapeamento colaborativo
digital de suas microáreas

Patrícia Lustosa Brito

9498

ACS Mapeia Digital 2021.2B: Capacitação
de Agentes Comunitários de Saúde de

Salvador para o mapeamento colaborativo
digital de suas microáreas

Patrícia Lustosa Brito

9548
Workshop : Modelagem de problemason line

geotécnicos com o programa livre de
elementos finitos ADONIS

Paulo Gustavo Cavalcante
Lins

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/
DOCUMEN-TO

ATIVIDADE DE EXTENSÃO/
PÓS-GRADUAÇÃO FUNDA-ÇÃO PARE-CER COORDE-NAÇÃO

Proposta 14286

Doc. 23066.
059289/2021-47

Solicitação de homologação do ad
 referente à solicitação dereferendum

remanejamento de rubrica do Curso
de extensão Modular em Higiene

Ocupacional 32021, referente ao doc.
23066. 059289/2021-47

FEP Edielson
Fias

Edna Madeira
Nogueira

Posta em discussão e, em seguida, em votação, a solicitação i aprovada fo  por unanimidade; Item 2.4 - Projetos de
 foram apresentados os seguintes processos referentes a projetos de pesquisa, constantes na tabela a seguir:pesquisa:



PROCESSO/
DOCUMENTO PROJETO DE PESQUISA BOLSAS PARE-CER COORDE-NAÇÃO

23066.059108/
2021-82

Solicitação de inclusão de
bolsistas na equipe do referente ao

Contrato nº 188/2021
UFBA/Fundação Itaú para a

Educação e Cultura/FAPEX -
Título do projeto: "Ciência de
Dados na Educação Pública -

2021"

Informação
consta na
ATA de

aprovação do
projeto

---
Karla Patrícia

Souza O.
Rodriguez Esquerre

23066.059151/
2021-48

Solicitação de homologação do ad
 referente à solicitaçãoreferendum

de aditivo de valor, referente ao
projeto: Contrato nº 188/2021
UFBA/Fundação Itaú para a

Educação e Cultura/FAPEX -
Título do projeto: "Ciência de
Dados na Educação Pública -

2021, proc.
23066.036597/2021-02

Informação
consta na
ATA de

aprovação do
projeto

Edielson
Fias

Karla Patrícia
Souza O.

Rodriguez Esquerre

23066.003916/
2022-76

Solicitação de remanejamento de
rubrica referente ao proc.

23066.036597/2021-02, referente
ao projeto: Contrato nº 188/2021

UFBA/Fundação Itaú para a
Educação e Cultura/FAPEX -
Título do projeto: "Ciência de

Dados na Educação Pública - 2021

Informação
consta na
ATA de

aprovação do
projeto

Edielson
Fias

Karla Patrícia
Souza O.

Rodriguez Esquerre

Postas em discussão e, em seguida, em votação, as solicitações foram aprovadas por unanimidade. A Presidente
solicitou ainda a aprovação das seguintes informações, referentes ao projeto intitulado "Oportunidades de prevenção
ao desperdício de alimentos no ambiente escolar: um estudo de caso em quatro escolas municipais da cidade de São
Paulo/SP (Projeto BINLESS)": a) processo nº 23066.045476/2021-43 (previamente aprovado na reunião do dia
01/10/2021), sob coordenação do docente Francisco Ramon Alves do Nascimento; b) aprovação da contratação da
FAPEX; c) aprovação da captação diretamente pela fundação de apoio dos recursos financeiros necessários à
formação e à execução dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, sem ingresso na Conta Única do
Tesouro Nacional. conforme §8º do Art.1º e no Art.5º e seus parágrafos da Resolução 06/2013-CONSUNI/UFBA e
Art. 1-B e o §1° do Art. 3º e da Lei 8.958/94; d) o projeto não possui bolsas e que se justifica o não alcance de  de
pessoas vinculadas à Universidade Federal da Bahia (UFBA), devido a maioria dos integrantes da equipe atual serem
provenientes da equipe formada durante o " ". Durante aSustainable School Meals - Researcher Links Workshop
implementação do projeto, outras nutricionistas da Prefeitura Municipal de São Paulo foram convidadas para o
projeto, assim como a Profa. Jamile (DEA/UFBA) por fazer parte do grupo de pesquisa Rede de Tecnologias Limpas
(TECLIM/UFBA). Diante do exposto, não foi possível atender ao mínimo de 2/3 dos membros estabelecidos na
Resolução. Posta em discussão e, em seguida, em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade; 2.5 - Processo

o: foi apresentado o seguinte processo, referente a uma demanda de estágio:de aluno - estági

PROCESSO ALUNO SOLICITAÇÃO PARECER

23066.056917/
2021-32

Carlos
Antônio
Monteiro

Filho

Julgamento da Congregação sobre o processo de
TCE que foi indeferido pelo Colegiado de

Engenharia Elétrica por resolução recente com
decisões que, segundo o aluno, não estão em

conformidade jurídica

Indeferimento

Prof. Bruno da 
Cunha Diniz



Posta em discussão e, em seguida, em votação, o ponto foi retirado de pauta para que seja deliberado na próxima
reunião. 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 .04/02/2022

(Assinado eletronicamente em 07/02/2022 15:47)
ADRIANA COSTA FERREIRA

CHEFE - TITULAR

DEA/EPOLI (12.01.23.05)

Matrícula: 2390219

(Não Assinado)
ARTUR CALDAS BRANDAO

FUNÇÃO INDEFINIDA

DTRAN/EPOLI (12.01.23.04)

Matrícula: 288086

(Assinado eletronicamente em 07/02/2022 12:22)
BERNARDO ORDONEZ

CHEFE - TITULAR

DEEC/EPOLI (12.01.23.06)

Matrícula: 2044563

(Assinado eletronicamente em 07/02/2022 11:28)
CARLA ANDRADE PIMENTEL

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

EPOLI (12.01.23)

Matrícula: 1477482

(Assinado eletronicamente em 07/02/2022 13:31)
CARLOS AUGUSTO DE MORAES PIRES

COORDENADOR - TITULAR

DEQ/EPOLI (12.01.23.20)

Matrícula: 2246900

(Assinado eletronicamente em 07/02/2022 10:13)
DANIEL DINIZ SANTANA

COORDENADOR - TITULAR

DEQ/EPOLI (12.01.23.20)

Matrícula: 2411885

(Assinado eletronicamente em 07/02/2022 10:36)
DAYANA BASTOS COSTA

SUBCHEFE - SUBSTITUTO

DCE/EPOLI (12.01.23.03)

Matrícula: 2618348

(Não Assinado)
FERNANDA PUGA SANTOS CARVALHO

FUNÇÃO INDEFINIDA

DTRAN/EPOLI (12.01.23.04)

Matrícula: 2390672

(Assinado eletronicamente em 07/02/2022 12:02)
FRANCISCO GAUDENCIO MENDONCA FREIRES

COORDENADOR - TITULAR

DEM/EPOLI (12.01.23.07)

Matrícula: 1220619

(Assinado eletronicamente em 07/02/2022 10:29)
GUILHERME RIBEIRO BEGNINI

VICE-COORDENADOR - SUBSTITUTO

DEM/EPOLI (12.01.23.07)

Matrícula: 3051844

(Não Assinado)
JUAN PEDRO MORENO DELGADO

FUNÇÃO INDEFINIDA

DTRAN/EPOLI (12.01.23.04)

Matrícula: 1859652

(Assinado eletronicamente em 07/02/2022 10:06)
JULIO CESAR SANTOS NASCIMENTO

COORDENADOR - TITULAR

DCTM/EPOLI (12.01.23.02)

Matrícula: 3051364

(Assinado eletronicamente em 07/02/2022 10:45)
MAICON DEIVID PEREIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DEEC/EPOLI (12.01.23.06)

Matrícula: 3030290

(Assinado eletronicamente em 07/02/2022 10:25)
MARCELLA SGURA VIANA

COORDENADOR - TITULAR

DTRAN/EPOLI (12.01.23.04)

Matrícula: 2319580

(Assinado eletronicamente em 07/02/2022 18:01)
MARCELO STROZI CILLA

(Assinado eletronicamente em 07/02/2022 15:26)
MARCIO ANDRE FERNANDES MARTINS



COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

DCTM/EPOLI (12.01.23.02)

Matrícula: 2315713

COORDENADOR - TITULAR

DEQ/EPOLI (12.01.23.20)

Matrícula: 2042153

(Não Assinado)
MARCUS VINICIUS AMERICANO DA COSTA FILHO

FUNÇÃO INDEFINIDA

DEQ/EPOLI (12.01.23.20)

Matrícula: 2042003

(Assinado eletronicamente em 07/02/2022 14:47)
MAURICIO ALVAREZ MUNOZ
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DEQ/EPOLI (12.01.23.20)

Matrícula: 1853432

(Não Assinado)
RAFAEL SOARES DE LIMA

FUNÇÃO INDEFINIDA

NEOCOMP/ENG (12.01.23.33)

Matrícula: 2013399

(Assinado eletronicamente em 07/02/2022 12:33)
SALVADOR AVILA FILHO

CHEFE - TITULAR

DEM/EPOLI (12.01.23.07)

Matrícula: 3631006

(Assinado eletronicamente em 07/02/2022 10:41)
SEVERINO SOARES AGRA FILHO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DEA/EPOLI (12.01.23.05)

Matrícula: 7134204

(Assinado eletronicamente em 07/02/2022 10:32)
SILVIA CAMARGO FERNANDES MIRANDA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DTRAN/EPOLI (12.01.23.04)

Matrícula: 1860651

(Assinado eletronicamente em 07/02/2022 11:40)
TATIANA BITTENCOURT DUMET

DIRETOR - TITULAR

DCE/EPOLI (12.01.23.03)

Matrícula: 2199195

(Assinado eletronicamente em 07/02/2022 13:03)
VANESSA SILVEIRA SILVA

CHEFE - TITULAR

DCTM/EPOLI (12.01.23.02)

Matrícula: 1475073

(Assinado eletronicamente em 07/02/2022 10:44)
VIVIEN LUCIANE VIARO

VICE-COORDENADOR - SUBSTITUTO

DEA/EPOLI (12.01.23.05)

Matrícula: 2115547

(Não Assinado)
YURI GUERRIERI PEREIRA

FUNÇÃO INDEFINIDA

DEQ/EPOLI (12.01.23.20)

Matrícula: 2718348
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