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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DO
Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação - ATA 7/2020
Aos três dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, deu-se início à
Reunião Ordinária do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação do Instituto de
Ciência, Tecnologia e Inovação, realizada via videoconferência, tendo presentes a Chefe de
Departamento Maiana Brito de Matos e contando com a presença dos seguintes membros
docentes: Alex Pires Carneiro, André Luís Sousa Sena, Camilla Rastelly da Silva, Geisa
Borges da Costa, Igor Leonardo Gomes de Souza, José Newton de Seixas Pereira Filho,
Juarez dos Santos Azevedo, Leonardo Fernandes Nascimento, Luís Henrique Cardozo
Amorin, Manoel Rivelino Gomes de Oliveira, Milton Correia Sampaio Filho, Paulo de
Freitas Castro Fonseca e Thamyres Tâmulla Cavalcante Palitó. Os professores Vitor
Pinheiro Ferreira e Fabio de Souza Dias não participaram da reunião, pois estão de férias.
INFORMES: Revista do ICTI o professor André apresentou as colunas, a capa e falou da
periodicidade, sempre antes do inicio do semestre, como uma forma de apoio aos estudantes e
ao final, como um fechamento das ações realizadas. O professor Leonardo comentou a
existência de sistemas de gestão de publicações como o Open Journal Systems. O professor
André relatou que fez uma solicitação de espaço no servidor para configuração e instalação
dele ao STI, o STI liberou, mas não tínhamos implementado ainda porque não tínhamos mão
de obra especifica para configuração e manutenção. Prof. Leonardo discordou e disse que,
apesar de louvar a inciativa, o ICTI possui um setor específico de Tecnologia da Informação
que deveria ser acionado para implementar uma revista com feições acadêmicas e científicas
de excelência. A professora Maiana falou também sobre o fluxo de publicação nas Redes
Sociais que será via formulário eletrônico conforme e-mail enviado pela profa. Valterlinda e
informou que os links para o formulário estão disponíveis no próprio site do ICTI. Em seguida,
passou-se aos pontos de pauta: Item I - Membros Colegiado/NDE (Titulares e Suplentes).
A prof. Maiana apresentou ao departamento planilha informando o início e término dos
mandatos dos membros do NDE e do Colegiado do BICTI. Na eleição do Colegiado os
professores Geisa, Leonardo e André foram reconduzidos para 2º mandato, a nova composição
completa do Colegiado: Milton (Titular) e Juarez (suplente de Milton); Thamyres (Titular) e
Igor (suplente de Thamyres); Paulo (Titular) e Alex (suplente de Paulo); Geisa (Titular) e José
Newton (suplente de Geisa); Leonardo (Titular) e Rivelino (suplente de Leonardo); André
(Titular) e Luís Henrique (suplente de André). Na eleição do NDE os professores Leonado e
Alex e professora Maiana foram reconduzidos para 2º mandato. A nova composição completa
do NDE Igor (titular) e André(suplente de Igor); Maiana (titular) e Thamyres (suplente de
Maiana); Leonardo (titular) e Paulo (suplente); Newton (titular) e Geisa (suplente de Newton);
Alex (titular) e Milton (suplente de Alex) ; Juarez (titular) e Rivelino (suplente). A professora
Maiana destacou a necessidade de verificar no regimento do NDE a necessidade de
participação do(a) Coordenador(a) do Colegiado também no NDE e depender de quem fosse
eleito(a) no Colegiado reavaliar a composição dos membros do NDE. Item II - PDP/

PROQUAD (profs. José Newton e Leonardo) / Pedido Licença prof. Alex. A professora
Maiana relatou que diante do cenário da pandemia e do acordo inicial de saídas apenas após a
conclusão da primeira turma do BCTI, o PROQUAD foi novamente pautado nessa reunião. O
Prof. Leonardo argumentou que esta suposta “cláusula” de condicionar o tempo de saída com a
formação da primeira turma é artificial, portanto não-regimental, e que na época todos os
docentes concordaram por ela parecer coerente e, sobretudo, por ter sido um pedido expresso
da direção para não complicar o nascimento do ICTI correlação ao amadurecimento e
consolidação das ementas das disciplinas. Prof. Leonardo disse ainda que as disciplinas de
Contemporaneidade I e II já estão devidamente consolidadas e passaram por diversas revisões
e atualizações no NDE e colegiado e que, portanto, não haveria sentido em prejudicar
explicitamente colegas com esta exigência. Após discussão sobre o tópico todos, exceto a
professora Maiana, decidiram por manter as saídas a partir do 2º semestre de 2021 de modo a
evitar prejuízos aos professores. A ordem de saídas foi mantida de acordo com Ata 13/2019
exceto Geisa e Newton que fizeram acordo de troca entre eles. Sendo assim, os professores
Leonardo Fernandes Nascimento e José Newton de Seixas Pereira Filho sairão, ambos, no
período de 01/07/2021 a 01/07/2022 para realização de pós-doutorado. A professora Maiana
sinalizou que caso o docente não realize troca com nenhum outro docente e não saia no
período acordado automaticamente irá para o final da fila nas saídas do PROQUAD. Além
disso, a prof. Maiana relatou que o prof. Alex também informou ao departamento que irá
solicitar licença sem remuneração para acompanhamento de cônjuge, conforme o art. 84 da
Lei 8.112/90, entre setembro de 2021 e setembro de 2022. O professor Alex e a professora
Maiana ficaram de verificar os tramites legais e regimentais da UFBA para esse tipo de
afastamento para informar ao departamento. Item III - Estágio Probatório. A) O prof. Alex
Pires Carneiro apresentou seu PIT ao departamento referente ao período de 13/06/2020 a
12/12/2020 que compõe a terceira etapa do estágio probatório. O PIT foi aprovado pelo
departamento. B) O prof. Milton Correia Sampaio Filho apresentou seu PIT ao departamento
referente ao período de 31/07/2020 a 31/01/2021 que compõe a segunda etapa do estágio
probatório. O PIT foi aprovado pelo departamento. C) O prof. Luís Henrique Cardozo Amorin
apresentou seu PIT ao departamento referente ao período de 29/07/2020 a 28/01/2021 que
compõe a segunda etapa do estágio probatório. O PIT foi aprovado pelo departamento. D) O
prof. Igor Leonardo Gomes de Souza apresentou seu PIT ao departamento referente ao período
de 08/07/2020 a 07/01/2021 que compõe a segunda etapa do estágio probatório. O PIT foi
aprovado pelo departamento. E) Parecer Avaliação Primeira Etapa- Igor. O parecer de
avaliação da 1ª fase do Estágio probatório referente ao período de 08/01/2020 a 07/07/2020
emitido pela Comissão de Avaliação de Desempenho do docente Igor Leonardo Gomes de
Souza foi aprovado por todos os presentes. A comissão é composta pelos professores Fábio
Souza Dias (presidente), Juarez dos Santos Azevedo e Leonardo Fernandes Nascimento, todos
docentes estáveis e membros do Departamento de CTI (único) do ICTI, sendo os professores
Fábio e Leonardo também membros do Colegiado do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência,
Tecnologia e Inovação (BICTI). Item IV - Planejamento semestre suplementar. A) Agenda
de trabalho conjunta colegiado e departamento. Agendadas reuniões conjuntas - Colegiado
e Departamento - para o dia 10/08/2020 e 17/08/2020 para discutir e aprovar os componentes
curriculares que serão ofertados pelo Instituto no Semestre Letivo Suplementar (SLS),
discussão de planos de ensino dos professores e possibilidades de plataformas a serem
utilizadas para os ambientes virtuais de aprendizagem. O professor Juarez solicitou ao
representante do colegiado levantamento dos componentes curriculares demandados pelos
estudantes, ressaltando que são dados importantes para o planejamento do semestre. O
professor Leonardo solicita que se registre em ata que o Departamento do ICTI reforce contato
com a Superintendência de Tecnologia da Informação da UFBA para suporte técnico e
provimento de ferramentas necessárias para atividades de ensino remoto. Sugere apreciação da
proposta de que o Departamento do ICTI envie urgente ofício às instâncias necessárias para
solicitar da UFBA: 1) Servidor Próprio instalado do ICTI; 2) Internet de Alta Velocidade no
Instituto; 3) Hotspot Wifi instalado no ICTI para difusão e compartilhamento de dados com os

alunos, que possa ser acessado a pelo menos 300 metros; 4) Configuração e Serviços de
Instalação de Softwares e Aplicativos no Servidor instalado no ICTI. Apreciando a solicitação
do professor Leonardo, a professora Maiana propôs a criação de um grupo de trabalho para
apoio às solicitações supracitadas, composto por Lucas Almeida (técnico em Tecnologia da
Informação), Leonardo Fernandes (professor), Paulo Freitas (professor) André Sena
(professor), Camilla Rastelly (professora) e Laise Almeida (pedagoga). B) Prorrogação de
contrato da professora substituta. Conforme ofício nº 02/2020 do Núcleo de Planejamento
Acadêmico (NUPLAN), decidiu-se que o contrato da prof. Camilla Rastelly da Silva será
prorrogado, levando em conta o planejamento do semestre letivo suplementar para ministrar as
disciplinas CTIA09- Leitura e Produção de Textos em Língua Portuguesa e CTIA22-Leitura
de Textos em Língua Espanhola I. O que ocorrer. Não tendo mais o que ocorrer, eu, Maiana
Brito de Matos, Chefe de Departamento, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, foi assinada
pelos membros do Departamento de CTI do ICTI presentes na reunião.
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