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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DO

Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação - ATA 11/2020

Aos quatorze dias do mês de setembro, 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 Rastely da Silva,Fabio de Souza Dias,Geisa
Borges da Costa,Igor Leonardo Gomes de Souza, , 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, Thamyres Tâmulla Cavalcante Palitó e Vitor Pinheiro Ferreira
 aprovou ad referendum os: A professora Maiana informou queINFORMES

formulários dos projetos de monitoria dos componentes curriculares CTIA67- Estudos
sobre a Contemporaneidade I e CTIA05- Língua Portuguesa, Poder e Diversidade
Cultural enviados após plenária do departamento; os esclarecimentos sobre Licença
para acompanhamento Conjugue foram encaminhados por e-mail juntamente com a
pauta da reunião; A profa. Maiana também informou que prof. Vitor consultou o
departamento sobre a possibilidade de trocas da ordem de saída no PROQUAD em
caso de desistência, foi realizada consulta a PRODEP que confirmou ser possível
realizar ajuste de nome sem alterar o quantitativo de saídas por ano, por exemplo,
em caso de desistência de algum docente que havia planejado saída para 2021 é
possível antecipar saída de professor(a) que estava programado para 2022.Em
seguida, passou-se aos pontos de pauta  - O prof. :Item I ApresentaçãoPIT.A) 

 apresentou seu PIT ao departamento referenteManoel Rivelino Gomes de Oliveira
ao período de 28/08/2020 a 27/02/2021 que compõe a segunda etapa do estágio
probatório, a plenária solicitou a correção da carga horária destinada a orientação

 acadêmica. Após a correção, o PIT foi aprovado pelo departamento.  O prof. B)
 apresentou seu PIT ao departamento referente aoPaulo de Freitas Castro Fonseca

período de 19/08/2020 a 18/02/2021 que compõe a segunda etapa do estágio
probatório. O PIT foi aprovado pelo departamento. A prof. C) Maiana Brito de Matos
apresentou seu PIT ao departamento referente ao período de 02/09/2020 a
01/03/2021 que compõe a terceira etapa do estágio probatório. O PIT foi aprovado
pelo departamento. Item II - Pareceres. 1-) Estágio Probatórios. A) Avaliação

O parecer de avaliação da 1ª fase do Estágio probatórioEstágio Probatório - Luís. 
referente ao período de 29/01/2020 a 28/07/2020 emitido pela Comissão de
Avaliação de Desempenho do docente Luís Henrique Cardozo Amorin foi aprovado
por todos os presentes. A comissão é composta pelos professores Juarez dos Santos
Azevedo (presidente), Fábio Souza Dias, Leonardo Fernandes Nascimento. B)

 O parecer de avaliação da 1ª faseAvaliação Estágio Probatório - Manoel Rivelino.



do Estágio probatório referente ao período de 28/02/2020 a 27/08/2020 emitido pela
Comissão de Avaliação de Desempenho do docente Manoel Rivelino Gomes de
Oliveira foi aprovado por todos os presentes. A comissão é composta pelos

José Newton de Seixas Pereiraprofessores Juarez dos Santos Azevedo (presidente), 
Filho e Leonardo Fernandes Nascimento (BICTI). C)Avaliação Estágio Probatório -

 O parecer de avaliação da 3ª fase do Estágio probatório referente aoMaiana.
período de 02/09/2019 a 01/09/2020 emitido pela Comissão de Avaliação de
Desempenho do docente Maiana Brito de Matos foi aprovado por todos os presentes.
A comissão é composta pelos professores Juarez dos Santos Azevedo (presidente), 
Fábio de Souza Dias e Geisa Borges da Costa. 2-) Pareceres Relatórios e Projetos

O prof. Paulo apresentou ao departamento parecer favorável sobre ode Extensão. 
relatório do curso de extensão do prof. André Luís Sousa Sena intitulado “UFBA -
STEM - Desenvolvimento e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação na

O parecer foi aprovado por todos os membros; A prof. GeisaComunidade”. 
apresentou ao departamento parecer favorável sobre o relatório do curso de
extensão da profa. Camilla Rastely da Silva intitulado “Formatação e Produção

”. O parecer foi aprovado por todos osAcadêmica: ABNT, MLA, APA e Vancouver
membros; o prof. André apresentou ao departamento parecer favorável sobre o
relatório do curso de extensão do prof. Manoel Rivelino Gomes de Oliveira intitulado “

”. O parecer foi aprovado por todos os membros; o prof. AndréEstatística Aplicada
apresentou ao departamento parecer favorável sobre o relatório do curso de
extensão do prof. Milton Correia Sampaio Filho intitulado “Inserção Digital de
Microempreendedores”. O parecer foi aprovado por todos os membros. Além disso, o
prof. André apresentou ao departamento, para ciência, seu parecer favorável sobre o
relatório do curso de extensão do Servidor Técnico-Administrativo Lucas Almeida da
Silva intitulado “Meninas em CT&E” e o parecer sobre o projeto de extensão proposto
pela Servidora Técnica-Administrativa Sra. Lívia Gomes de Vasconcellos, intitulado “

”.  - Minha rotina de estudos Item III Coordenadores Componente curricular
Definiu-se quesemestre suplementar.  o prof. Alex Pires Carneiro será o

coordenador do componente curricular CTIA07 - Ciência, Tecnologia, Inovação e
Sociedade; o prof. Juarez Santos de Azevedo será o coordenador do componente
curricular CTIA31 - Cálculo A; o prof. Luís Henrique Cardozo Amorin será o
coordenador do componente curricular CTIA49-Geometria Analítica; a prof. Geisa
Borges da Costa será a coordenadora do componente curricular CTIA09 - Leitura e
produção de textos em língua portuguesa; o prof.Igor Leonardo Gomes de Souza
será o coordenador do componente curricular CTIA66 - Cálculo B; o prof. Fábio de
Souza Dias será o coordenador do componente curricular CTIAXX - Introdução ao
planejamento de experimentos e; o prof. Manoel Rivelino Gomes de Oliveira será o
coordenador do componente curricular CTIA33- Cálculo C e a profa. Thamyres

 será a coordenadora do componente curricularTâmulla Cavalcante Palitó
CTIA03-Bases Matemáticas Para Ciência, Tecnologia e Inovação. Item IV - Membro

A prof. Maiana informou que naNDE- coordenador colegiado deve ser membro. 
eleição do colegiado foi definido que o prof. Paulo é novo Coordenador do Colegiado
do BICTI e que conforme o Regimento do NDE no art. 4° o coordenador do
Colegiado também deve ser membro do NDE, sendo assim, decidiu-se não alterar a
eleição realizada anteriormente, todos entenderam e concordaram que pode ser feita
inclusão de mais um membro, neste caso do prof. Paulo, pois de acordo com
regimento do NDE deve ter no mínimo 6 membros. Além disso, o prof. Milton será o
suplente do prof. Paulo, pois é o vice coordenador do Colegiado do BICTI, desse
modo o prof. Luís Henrique Cardozo Amorin se tornou o suplente do prof. Alex,
substituindo, assim, o prof. Milton na eleição anterior. Item V - Pedido de

A prof. Maiana sugeriu criar uma comissãoredistribuição Bilzã Marques de Araújo. 
para analisar o pedido de redistribuição. Após discussão a esse modelo de formar
comissão a cada pedido de redistribuição, a profa. Maiana colocou em deliberação se
haveria uma formação de comissão para esse pedido de redistribuição ou se seria



analisado diretamente em plenária do departamento. O professor Vitor considerou
desnecessária a formação da comissão interna, pois imagina que cada membro do
Departamento tem a obrigação de se instruir previamente de cada processo a ser
avaliado e votar de forma consciente, evitando delegar sua decisão a uma restrita
comissão interna. O professor contestou a sistemática criação de comissões internas
para este tipo de processo. Em tempo, o professor Vitor ponderou contra o processo
de redistribuição do professor Bilzã Marques de Araújo, justificando seu ponto de
vista pela pouca sinergia da linha de pesquisa do professor que é voltada apenas
para a educação básica com a área de atuação do ICTI. Além disso, Vitor comentou
a inexpressiva produção científica do professor avaliado, o que diminuiria ainda mais
o pequeno potencial de publicação dos professores do ICTI, reduzindo assim, em
muito as chances de implantação de uma pós-graduação no ICTI bem como vitória
do Instituto em futuros editais de pesquisa. Por fim, Vitor lembrou a todos que a
escolha de um profissional com perfil inadequado ao Instituto pode trazer

Os profs. Igor, Juarez,consequências drásticas por muitos anos aos cursos do ICTI. 
Luís Henrique, Vitor e Fábio votaram contra a formação de comissão. Os profs.
Leonardo, Maiana, Alex, Milton, Thamyres, Paulo, André, Geisa votaram a favor da
formação de comissão. Desse modo, após a votação, decidiu-se que se formaria a
comissão. A comissão foi formada com os prof. André Luís Sousa Sena, Juarez dos
Santos Azevedo, Manoel Rivelino Gomes de Oliveira e Leonardo Fernandes
Nascimento, esta comissão ficou responsável pela confecção de um barema com
critérios bem definidos para situações similares futuras (pedido de redistribuição de
docentes para o ICTI), este barema será apreciado, analisado e discutido pelo

 . A comissão formada pelosdepartamento. Item VI - Vaga Engenharia de Produção
prof. André, Leonardo e Milton emitiu parecer favorável em relação à remoção do
professor Renato Vivas para vaga de eng. Produção. O parecer foi aprovado com 13
votos favoráveis e 1 abstenção (prof. Vitor). O prof. Paulo sugeriuO que ocorrer. 
que, se possível, os professores gravem as aulas síncronas ou disponibilizem outros
tipos de gravações para que os estudantes possam assistir de forma assíncrona,
devido às condições precárias de acessibilidade de muitos estudantes e buscando
atender à resolução do CAE que impede a exigência de frequência em aulas
síncronas. Ele sugeriu ainda que os professores podem informar de forma clara, e
apresentar um termo de consentimento a ser assinado pelos estudantes, de que as
aulas não podem ser compartilhadas e são de uso exclusivo para alunas e alunos do
componente curricular. Não tendo mais o que ocorrer, eu, Italo Caianã Pinho
Carvalho, Técnico-Administrativo, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, foi
assinada pelos membros do Departamento de CTI do ICTI presentes na reunião. 
Participantes://////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

(Assinado eletronicamente em 30/09/2020 18:41)
ALEX PIRES CARNEIRO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 3050968

(Assinado eletronicamente em 05/10/2020 12:10)
ANDRE LUIS SOUSA SENA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 2936120

(Assinado eletronicamente em 04/10/2020 10:07)
CAMILLA RASTELY DA SILVA

PROFESSOR MAGISTERIO SUPERIOR-SUBSTITUTO
Matrícula: 3182779

(Assinado eletronicamente em 02/10/2020 14:29)
FABIO DE SOUZA DIAS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1551430



(Assinado eletronicamente em 01/10/2020 20:22)
GEISA BORGES DA COSTA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1642640

(Assinado eletronicamente em 30/09/2020 21:20)
IGOR LEONARDO GOMES DE SOUZA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 2722643

(Assinado eletronicamente em 05/10/2020 11:23)
JUAREZ DOS SANTOS AZEVEDO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1755110

(Assinado eletronicamente em 30/09/2020 14:09)
LEONARDO FERNANDES NASCIMENTO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

Matrícula: 1432121

(Assinado eletronicamente em 30/09/2020 12:09)
LUIS HENRIQUE CARDOZO AMORIN

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1364344

(Assinado eletronicamente em 30/09/2020 13:03)
MAIANA BRITO DE MATOS

CHEFE
Matrícula: 3014570

(Assinado eletronicamente em 30/09/2020 22:49)
MANOEL RIVELINO GOMES DE OLIVEIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1375285

(Assinado eletronicamente em 05/10/2020 11:11)
MILTON CORREIA SAMPAIO FILHO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 3139152

(Assinado eletronicamente em 30/09/2020 18:55)
PAULO DE FREITAS CASTRO FONSECA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

Matrícula: 1397406

(Assinado eletronicamente em 05/10/2020 11:51)
THAMYRES TAMULLA CAVALCANTE PALITO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1976570

(Assinado eletronicamente em 30/09/2020 14:12)
VITOR PINHEIRO FERREIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1743075

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.ufba.br/public/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 1352 2020 ATA 30/09/2020 fd6d167b2b

https://sipac.ufba.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

