
 

Ata da terceira reunião ordinária da Congregação da Escola Politécnica da Universidade Federal 
da Bahia do ano de dois mil e vinte e dois, realizada no oitavo dia do mês de abril, com a pauta 
constante no Ofício Circular nº 07/2022 
Item 2.1 - Homenagem a docente aposentada Gl

Indicação do NEEP para elaboração de parecer dos projetos de extensão a serem 

deliberados pela Congregação; Item 2.3 

Atividades de extensão e pós

Alteração curricular. Reuniu-
plataforma Conferência Web (
ficará salva esta reunião, sob a presidência da Prof.ª Tatiana Bittencourt Dumêt, com a presença 
dos professores Adonias Magdiel Silva Ferreira
Bruno da Cunha Diniz, Carlos Augusto de Moraes Pires
Maria da Silva Ribeiro, Erbet Almeida Costa
Freires, Icaro Thiago Andrade Moreira
Nascimento, Luciano Matos Queiroz
Marcelo Strozi Cilla, Márcio André Fernandes Martins
Silvio Alexandre Beisl Vieira de 
Yuri Guerrieri Pereira; dos representantes estudantis
administrativos Carla Andrade Pimentel
secretariar a reunião. A Presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos. Verificada a 
existência de quórum legal, deu
informou sobre o andamento das obras de impermeabilização e sobre o acúmulo
marquise da rampa; e b) informou sobre os pedidos de alguns alunos de transformarem aulas 
presencias que estão ocorrendo no turno da noite para cursos online, devido a questões de 
segurança pelo fato de a Escola estar muito vazia. A Pro
alocação das turmas, a Escola não deveria estar tão vazio e solicitou às chefias de departamento 
que verificassem se os professores estavam cumprindo com as aulas presenciais
Bernardo Ordonez informou que ocor
Curso de Engenharia Elétrica Baseado nas Novas Diretrizes Curriculares hoje, às 14h e acontecerá 
através do YouTube - https://youtu.be/H
de pesar a Eduardo Tadao Takahashi, criador da Rede Nacional de Pesquisa [RNP] e líder de 
muitas iniciativas de redes no BR e AL desde os anos 1980
Homenagem a docente aposentada 

palavra ao Prof. Sílvio Alexandre Beisl Vieira de Melo, que 
Glória Meyberg Nunes Costa, relembrando sua trajetória e importante contribuição à Escola 
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Ata da terceira reunião ordinária da Congregação da Escola Politécnica da Universidade Federal 
da Bahia do ano de dois mil e vinte e dois, realizada no oitavo dia do mês de abril, com a pauta 
constante no Ofício Circular nº 07/2022 – GD: Item 1 – Expediente; Item 2 

Homenagem a docente aposentada Glória Meyberg Nunes Costa; Item 2.2 

Indicação do NEEP para elaboração de parecer dos projetos de extensão a serem 

deliberados pela Congregação; Item 2.3 – Concurso; Item 2.4 – Monitoria

ão e pós-graduação; Item 2.6 – Projetos de Pesquisa; Item 2.7 

-se virtualmente a Congregação da Escola Politécnica, por meio da 
plataforma Conferência Web (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/poli-congregacao
ficará salva esta reunião, sob a presidência da Prof.ª Tatiana Bittencourt Dumêt, com a presença 

Adonias Magdiel Silva Ferreira, André Luiz Andrade Simões
Carlos Augusto de Moraes Pires, Claudia Lisiane Fanezi da Rocha, 

Erbet Almeida Costa, Fernanda Puga, Francisco Gaudêncio M
Icaro Thiago Andrade Moreira, Jés de Jesus Fiais Cerqueira

Luciano Matos Queiroz, Luciene de Moraes Eirado Lima, 
Márcio André Fernandes Martins, Salvador Avila Fil

Silvio Alexandre Beisl Vieira de Melo, Vanessa Silveira Silva, Wagner Luiz Alves de Oliveira 
dos representantes estudantis; da representante dos servidores técnico

administrativos Carla Andrade Pimentel e da servidora Carina Faustina Santos, indicada para 
riar a reunião. A Presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos. Verificada a 

existência de quórum legal, deu-se início ao Expediente: Item 1 – Expediente:

informou sobre o andamento das obras de impermeabilização e sobre o acúmulo
) informou sobre os pedidos de alguns alunos de transformarem aulas 

presencias que estão ocorrendo no turno da noite para cursos online, devido a questões de 
segurança pelo fato de a Escola estar muito vazia. A Profa Tatiana informou que, segundo a 
alocação das turmas, a Escola não deveria estar tão vazio e solicitou às chefias de departamento 
que verificassem se os professores estavam cumprindo com as aulas presenciais

nez informou que ocorrerá o evento: Mesa-Redonda: Desafios para Construir um 
Curso de Engenharia Elétrica Baseado nas Novas Diretrizes Curriculares hoje, às 14h e acontecerá 

https://youtu.be/H-74WiN1ozY; 3) O Prof. Wagner Luiz 
de pesar a Eduardo Tadao Takahashi, criador da Rede Nacional de Pesquisa [RNP] e líder de 
muitas iniciativas de redes no BR e AL desde os anos 1980; Item 2 – Ordem do dia: Item 2.1 

Homenagem a docente aposentada Glória Meyberg Nunes Costa: a 
lvio Alexandre Beisl Vieira de Melo, que procedeu com a homenagem

ria Meyberg Nunes Costa, relembrando sua trajetória e importante contribuição à Escola 
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Ata da terceira reunião ordinária da Congregação da Escola Politécnica da Universidade Federal 
da Bahia do ano de dois mil e vinte e dois, realizada no oitavo dia do mês de abril, com a pauta 

e; Item 2 – Ordem do Dia: 

ria Meyberg Nunes Costa; Item 2.2 – 

Indicação do NEEP para elaboração de parecer dos projetos de extensão a serem 

Monitoria; Item 2.5 – 

Projetos de Pesquisa; Item 2.7 – 

se virtualmente a Congregação da Escola Politécnica, por meio da 
congregacao), na qual 

ficará salva esta reunião, sob a presidência da Prof.ª Tatiana Bittencourt Dumêt, com a presença 
de Simões, Bernardo Ordonez, 

Claudia Lisiane Fanezi da Rocha, Denise 
Francisco Gaudêncio Mendonça 

e Jesus Fiais Cerqueira, Júlio César Santos 
, Marcela Silva Novo, 

Salvador Avila Filho, Samuel Luporini, 
Wagner Luiz Alves de Oliveira e 

representante dos servidores técnico-
da servidora Carina Faustina Santos, indicada para 

riar a reunião. A Presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos. Verificada a 
Expediente:1) a Presidente: a) 

informou sobre o andamento das obras de impermeabilização e sobre o acúmulo de água na laje da 
) informou sobre os pedidos de alguns alunos de transformarem aulas 

presencias que estão ocorrendo no turno da noite para cursos online, devido a questões de 
Tatiana informou que, segundo a 

alocação das turmas, a Escola não deveria estar tão vazio e solicitou às chefias de departamento 
que verificassem se os professores estavam cumprindo com as aulas presenciais; 2) O prof. 

Redonda: Desafios para Construir um 
Curso de Engenharia Elétrica Baseado nas Novas Diretrizes Curriculares hoje, às 14h e acontecerá 

Luiz informou Moção 
de pesar a Eduardo Tadao Takahashi, criador da Rede Nacional de Pesquisa [RNP] e líder de 

Ordem do dia: Item 2.1 - 

a Presidente passou a 
procedeu com a homenagem a Prof.ª 

ria Meyberg Nunes Costa, relembrando sua trajetória e importante contribuição à Escola 

Salvador-BA, 11 de abril de 2022. 

 



 

Politécnica da UFBA; Item 2.2 – Indicação do NEEP para elaboração de parecer dos projetos 

de extensão a serem deliberados pela Congregação:a Presidente informou que a PROEXT 
sinalizou a necessidade de indicação para elaboração de parecer dos projetos de extensão da 
Escola Politécnica e indicou o NEEP para tal função, uma vez que no modelo de parecer para o 
Relatório Técnico-Acadêmico de Curso Lato Sensu, indica que deve ser um docente a dar o 
parecer. Informou, também, que em consulta à PROEXT, foi orientada a que a Congregação 
apreciasse a possibilidade de servidor do Núcleo de Extensão da Escola Politécnica (NEEP) 
pudesse emitir o parecer para ser, posteriormente, apreciado pela Congregação. Foi proposta 
também que cada Departamento envie um representante, que irá compor o referido núcleo. Posta 
em discussão e, em seguida, em votação, a solicitação foi homologada por unanimidade; Item 2.3 

– Concurso: A Presidente informou que recebeu os pareceres das provas de memorial e didática 
retificados pela banca examinadora, conforme indicado pela comissão de análise do recurso 
impetrado contra o concurso para docente adjunto da matéria Planejamento de Produção. Não 
houve modificação no Relatório Final.Sendo assim, prosseguiu-se para a homologação do 
resultado do concurso, passando a palavra para o Prof. Salvador Ávila. O professor apresentou 
relatório final para homologação, referente ao resultado do concurso público da área de 
conhecimento/matéria: Planejamento de Produção com 01 vaga para Professor Adjunto, sob o 
regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, Edital nº 01/2021, vaga DEM-34. Foi procedida a 
leitura da Ata da sessão pública da Congregação com o relatório final apresentado pela banca 
examinadora. Os candidatos Alex Vinícius Souza Araújo, Izete Celestina dos Santos Silva, Kezia 
Sayoko Matsui Pereira e Rodrigo Luz Santos foram eliminados na prova escrita por não terem 
recebido a nota mínima de 7,0 (sete) da maioria dos examinadores. A candidata Luanda Regina 
Reis Lima obteve duas indicações para o primeiro lugar e uma indicação para o terceiro lugar. O 
candidato Joilson Nascimento Paim recebeu três indicações para o segundo lugar e o candidato 
Mateus Eça Souza recebeu uma indicação para o primeiro lugar e duas indicações para o terceiro 
lugar. Sendo assim, Luanda Regina Reis Lima foi aprovada em primeiro lugar. Posto em 
discussão e a seguir em votação, o resultado final foi aprovado e homologado por maioria. Item 

2.4 – Monitoria:A Presidente apresentou o projeto de monitoria voluntária para 2022.1, constante 
na tabela a seguir: 

DEPTO DISCIPLINA PROFESSOR QTD.VOLUNTÁRIOS 

DEM ENG207 – Metrologia Industrial Marcelo Tanaka 01 

Após discussão e votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. 2.5 – Atividades de 

extensão e pós-graduação: foram apresentadas as propostas de atividade de extensão que 

não envolvem recursos financeiros, constantes na tabela a seguir: 
PROPOSTA RELATÓRIO ATIVIDADE DE EXTENSÃO RESPONSÁVEL 

17825 --- 
1ª Expo Virtual EAC - a Engenharia de Agrimensura e 

Cartográfica e a sua profissão 
Patrícia Lustosa Brito 

18003  --- 
Modelagem Hidrológica Utilizando Software HEC-

HMS 
Yvonilde Dantas 
Pinto Medeiros 

18016  --- 
Mesa-Redonda: desafios para construir um curso de 

Engenharia Elétrica baseado nas novas diretrizes 
curriculares 

Marcio Fontana 



 

Postas em votação, as propostas foram homologadas por unanimidade.Em seguida, 
foramapresentadas as solicitações relativas às propostas de atividade de extensão/pós-
graduação que envolvem recurso financeiro, constantes na tabela a seguir: 

PROCESSO/ 
DOCU-
MENTO 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO/ PÓS-GRADUAÇÃO 
FUN-

DAÇÃO 
PARE-
CER 

COORDE-
NAÇÃO 

9581 
Um olhar para os Arranjos Produtivos Locais da Região 

Metropolitana da Salvador 
--- 

Edna M. 
Nogueira 

Fabio Ribeiro 
de Oliveira 

Proposta 
17823 

Oficina Mapa do Turismo Comunitário com as Mulheres 
do Calafate 

--- 
Edna M. 
Nogueira 

Patrícia 
Lustosa Brito 

23066.012764
/ 2022-01 

Solicitação de aprovação da proposta acadêmica do curso 
de especialização em pavimentação – CEP – 2022/2023 

FEP 
Edna M. 
Nogueira 

Élio Santana 
Fontes 

23066.013058
/ 2022-78 

Solicitação de aprovação da formalização de contratação 
de Fundação, por meio de dispensa de licitação, para 

apoiar execução financeira do Curso de Especialização 
em Pavimentação – CEP 2022-2023 

FEP 
Bernardo 
Ordonez 

Élio Santana 
Fontes 

Ressalta-se que, em referência às normas da UFBA relativo ao Curso de Especialização em 
Pavimentação, devido à especificidade do curso em apreço, não atingiu os 2/3 de servidores 
pertencentes ao quadro da UFBA conforme justificativa do Coordenador no projeto e relatado 
no parecer  que o projeto apresenta número inferior ao preconizado no art. 11, inciso 1o da 
Resolução 01/2021 do CAPEX, mas o coordenador justifica esse número de docentes 
externos maior do que o constante na resolução, por terem os componentes curriculares uma 
vasta gama de assuntos específicos da área de superestrutura rodoviária, e que a UFBA não 
possui no seu quadro professores em número suficiente com qualificação voltada para estas 
áreas específicas.Posta em discussão e, em seguida, em votação, as solicitações foram 
aprovadas por unanimidade; Item 2.6 – Projetos de pesquisa: foram apresentados os 
seguintes processos referentes a projetos de pesquisa, constantes na tabela a seguir: 

PROCESSO/ 
DOCUMENTO 

PROJETOS DE PESQUISA 
FUN-

DAÇÃO BOLSAS 
PARE-
CER 

COORDE-
NAÇÃO 

23066.043695/ 
2021- 98 

Solicitação de aprovação da inclusão 
de membros na equipe do Projeto 

DEMALAP - Demonstrador de Molde 
em Alumínio para Alta Produção 

FEP 

Informada 
na apro-
vação do 
contrato 

--- 
Armando 
Sá Ribeiro 

Júnior 

23066.034658/ 
2019-74 

Solicitação de aprovação do ad 
referendum de renovação de bolsa 

PDSC (Pós-Doc) - PRH35.1 – 
Monitoramento Inteligente, Controle 
Avançado e Otimização Econômica 

para Campos de Petróleo e Gás – 
Convênio 0445/2019 PRHANP nº 

01.19.0213.00 

FAPEX 

Informação 
consta na 

Ata de 
aprovação 
do contrato 

--- 
Leizer 

Schnitman 

23066.017468/2
022-98 

Solicitação de inclusão de bolsistas na 
equipe do referente ao Contrato nº 

188/2021 UFBA/Fundação Itaú para a 
FAPEX 

Informação 
consta na 

Ata de 
--- 

Karla P. 
Souza O. 

Rodriguez 



 

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

Pública - 2021" 

aprovação 
do projeto 

Esquerre 

Postas em discussão e, em seguida, em votação, as solicitações foram aprovadas por 
unanimidade; Item 2.7 - Alteração curricular de disciplinas e atividades complementares: 

a Presidente informou o pedido de alteração curricular para homologação, uma vez que tais 
alterações já foram aprovadas na Ata de 09/11/2018. A coordenação do Colegiado do Curso 
de Engenharia da Computação solicitou alteração da carga horária da disciplina de 
ENGXXX-Estágio Curricular das atuais 170h para 210h. Tal alteração também já foi 
aprovada na reunião do respectivo colegiado, ocorrida em 17 de dezembro de 2021. Posta em 
discussão e, em seguida, em votação, a solicitação foi homologada 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 08/04/2022. 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 
17:43 ) 

ADONIAS MAGDIEL SILVA FERREIRA 
COORDENADOR DE CURSO - TITULAR 

DEM/EPOLI (12.01.23.07) 
Matrícula: 1817597 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 17:43 ) 
ANDRE LUIZ ANDRADE SIMOES 

COORDENADOR - TITULAR 
DEA/EPOLI (12.01.23.05) 

Matrícula: 1060592 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 
15:08 ) 

BERNARDO ORDONEZ 
CHEFE - TITULAR 

DEEC/EPOLI (12.01.23.06) 
Matrícula: 2044563 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 15:07 ) 
BRUNO DA CUNHA DINIZ 
COORDENADOR - TITULAR 

DEM/EPOLI (12.01.23.07) 
Matrícula: 1053038 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 
15:07 ) 

CARINA FAUSTINA SANTOS 
SECRETARIO EXECUTIVO 
AGA/POLI (12.01.23.44.01) 

Matrícula: 1650654 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 15:54 ) 
CARLA ANDRADE PIMENTEL 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
EPOLI (12.01.23) 

Matrícula: 1477482 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 
16:09 ) 

CLAUDIA LISIANE FANEZI DA ROCHA 
SUBCHEFE - SUBSTITUTO 
DCTM/EPOLI (12.01.23.02) 

Matrícula: 2346547 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 17:19 ) 
DENISE MARIA DA SILVA RIBEIRO 

CHEFE - TITULAR 
DTRAN/EPOLI (12.01.23.04) 

Matrícula: 2446019 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 
17:44 ) 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 17:42 ) 
FERNANDA PUGA SANTOS CARVALHO 



 

ERBET ALMEIDA COSTA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

DEQ/EPOLI (12.01.23.20) 
Matrícula: 3141368 

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR 
DTRAN/EPOLI (12.01.23.04) 

Matrícula: 2390672 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 
18:18 ) 

FRANCISCO GAUDENCIO MENDONCA 
FREIRES 

COORDENADOR - TITULAR 
DEM/EPOLI (12.01.23.07) 

Matrícula: 1220619 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 19:08 ) 
ICARO THIAGO ANDRADE MOREIRA 

SUBCHEFE - SUBSTITUTO 
DEA/EPOLI (12.01.23.05) 

Matrícula: 3897782 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 
15:05 ) 

JANMILY FERNANDA MENDES DOS 
SANTOS 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
AGA/POLI (12.01.23.44.01) 

Matrícula: 1903905 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 18:32 ) 
JES DE JESUS FIAIS CERQUEIRA 

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR 
DEEC/EPOLI (12.01.23.06) 

Matrícula: 1324661 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 
15:10 ) 

JULIO CESAR SANTOS NASCIMENTO 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

DCTM/EPOLI (12.01.23.02) 
Matrícula: 3051364 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 18:54 ) 
LUCIANO MATOS QUEIROZ 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DEA/EPOLI (12.01.23.05) 

Matrícula: 1741302 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 
17:44 ) 

LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA 
COORDENADOR DE CURSO - TITULAR 

DCTM/EPOLI (12.01.23.02) 
Matrícula: 1117608 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 15:14 ) 
MARCELA SILVA NOVO 

VICE-DIRETOR - SUBSTITUTO 
DEEC/EPOLI (12.01.23.06) 

Matrícula: 1756770 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 
16:22 ) 

MARCELO STROZI CILLA 
COORDENADOR DE CURSO - TITULAR 

DCTM/EPOLI (12.01.23.02) 
Matrícula: 2315713 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 15:51 ) 
MARCIO ANDRE FERNANDES MARTINS 

COORDENADOR - TITULAR 
DEQ/EPOLI (12.01.23.20) 

Matrícula: 2042153 

 
 
 

(Não Assinado) 
SALVADOR AVILA FILHO 

FUNÇÃO INDEFINIDA 

 
 
 

(Não Assinado) 
SAMUEL LUPORINI 

FUNÇÃO INDEFINIDA 



 

DEM/EPOLI (12.01.23.07) 
Matrícula: 3631006 

DEQ/EPOLI (12.01.23.20) 
Matrícula: 1215117 

 
 
 

(Não Assinado) 
SILVIO ALEXANDRE BEISL VIEIRA DE 

MELO 
FUNÇÃO INDEFINIDA 

DEQ/EPOLI (12.01.23.20) 
Matrícula: 1523793 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 16:38 ) 
TATIANA BITTENCOURT DUMET 

DIRETOR - TITULAR 
DCE/EPOLI (12.01.23.03) 

Matrícula: 2199195 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 
15:17 ) 

VANESSA SILVEIRA SILVA 
CHEFE - TITULAR 

DCTM/EPOLI (12.01.23.02) 
Matrícula: 1475073 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 17:20 ) 
WAGNER LUIZ ALVES DE OLIVEIRA 

COORDENADOR - TITULAR 
DEEC/EPOLI (12.01.23.06) 

Matrícula: 2042176 

 
 
 

(Assinado eletronicamente em 11/04/2022 
15:24 ) 

YURI GUERRIERI PEREIRA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

DEQ/EPOLI (12.01.23.20) 
Matrícula: 2718348 
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