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ATA da 435ª Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Física, realizada em 02 1 

de junho de 2022 2 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia 02 de junho do ano de dois mil e vinte e dois, no 3 

Portal do Serviço de Conferência Web da RNP, na comunidade virtual denominada 4 

“Congregação IFUFBA”, reuniu-se a Congregação do Instituto de Física (IF) para a sua 435ª 5 

reunião ordinária, sob a presidência do professor Ricardo Carneiro de Miranda Filho, Diretor 6 

do instituto; com a presença de: Cássio Bruno Magalhães Pigozzo, Vice-Diretor; Maria Cristina 7 

Martins Penido, Coordenadora do Colegiado dos Cursos de Graduação em Física;  Alanna 8 

Costa Dutra, Vice-Coordenadora do Colegiado dos Cursos de Graduação em Física; Eliel 9 

Gomes da Silva Neto, Vice-Coordenador do Colegiado dos Cursos de Pós-Graduação em 10 

Física; José Roberto Bispo de Souza, Vice-Chefe do Departamento de Física da Terra e do 11 

Meio Ambiente (DFTMA); Mário Cezar Ferreira Gomes Bertin, Chefe do Departamento de 12 

Física do Estado Sólido; Humberto de Almeida Borges, Chefe do Departamento de Física 13 

Geral (DFG); Marcus Vinícius Santos da Silva, representante do corpo docente; Esdras 14 

Santana dos Santos, representante do Instituto de Física no Conselho Acadêmico de Ensino 15 

(CAE); Thierry Jacques Lemaire, representante do Instituto de Física no Conselho Acadêmico 16 

de Pesquisa e Extensão (CAPEX); e Maria das Graças Reis Martins, convidada pela Direção; 17 

para discutir a seguinte pauta: 1) Processo nº  23066.026278/2022-61 – Termo Aditivo ao 18 

Projeto Desenvolvimento de Ferramenta Assistida por Ultrassom de Alta Potência para a 19 

Prevenção de Incrustação de Carbonato de Cálcio em Poço. TC 5850.0107440.18.9 SIPAC 20 

68/2018, processo original 23066.016390/2018-16 (relator: Thierry Jacques Lemaire); 2) 21 

Processo nº 23066.041420/2021-10 – minuta de resolução que institui a Ouvidoria do Instituto 22 

de Física (relatora ad hoc: Maria das Graças Reis Martins); 3) Relatórios de atividades de 23 

extensão: I - Relatório nº 9539 - Elaborado com base na proposta de nº 17706 - XXI CURSO, 24 

ON-LINE, DE EXTENSÃO EM ASTRONOMIA - A DINÂMICA DO UNIVERSO; II - Relatório nº 25 

9536 - Elaborado com base na proposta de nº 17159 - Fisiamigxs: um perfil de divulgação 26 

científica produzido por estudantes do Instituto de Física da UFBA; 4) Implicações da nota 27 

técnica exarada em 10/5/2022 pelo Comitê de Assessoramento do Coronavírus da UFBA, da 28 

Instrução Normativa nº 36 do Ministério da Economia e da Nota Técnica nº 1 da 29 

PRODEP/UFBA para as atividades acadêmicas e técnico-administrativas neste e no próximo 30 

semestres; 5) O que ocorrer. No expediente, o Diretor destacou a realização do processo 31 

eleitoral para a constituição de lista tríplice visando à ocupação dos cargos de Reitor e Vice-32 

Reitor da UFBA, para o quadriênio 2022-26, ocorrido no dia anterior àquele. Nesse sentido, 33 

salientara que o citado processo havia se dado dentro da mais pura normalidade, fazendo 34 



votos para que o governo federal levasse em consideração, no momento de nomeação dos 35 

ocupantes dos referidos cargos, a ordem estabelecida na lista em questão. Além disso, o 36 

Presidente lamentou o novo corte orçamentário procedido pelo governo nos orçamentos das 37 

universidades e institutos federais  e destacou, também, os recentes episódios de violência 38 

policial ocorridos no país, classificando-os como uma verdadeira barbárie, o que fora 39 

corroborado, ainda, pelas professoras Maria Cristina e Maria das Graças. Antes de passar ao 40 

primeiro ponto da pauta, o plenário aprovou, por unanimidade dos presentes, as atas das 41 

reuniões  extraordinárias da Congregação do IF referentes aos dias 15/03/22 e 07/04/22. Do 42 

mesmo modo, aprovou as duas atas referentes às reuniões extraordinárias do citado órgão, 43 

ocorridas no dia 22/03/22. Por fim, também por unanimidade dos presentes, o plenário 44 

aprovou a ata da sua 434ª reunião ordinária. Passando ao ponto de pauta 1) Processo nº  45 

23066.026278/2022-61 – Termo Aditivo ao Projeto Desenvolvimento de Ferramenta 46 

Assistida por Ultrassom de Alta Potência para a Prevenção de Incrustação de 47 

Carbonato de Cálcio em Poço. TC 5850.0107440.18.9 SIPAC 68/2018, processo original 48 

23066.016390/2018-16 (relator: Thierry Jacques Lemaire); o referido relator procedeu à 49 

leitura do seu parecer, apresentando os detalhes da solicitação em questão, que, de acordo 50 

com ele, tratava-se de um remanejamento financeiro, no âmbito do projeto em tela, no valor 51 

de R$ 86.500,00. Complementando, informou que, em caso de aprovação do termo aditivo, a 52 

quantia supracitada seria utilizada, quase que em sua totalidade, para o pagamento dos 53 

recursos humanos necessários para a conclusão do projeto, sendo reservado, porém, um 54 

valor de R$ 2.560,68 para a compra de material de consumo. Dando continuidade, o docente 55 

afirmou que, inicialmente, a quantia alvo do mencionado remanejamento seria destinada à 56 

compra de alguns materiais e equipamentos. Entretanto, de acordo com ele, naquele 57 

momento, esses bens não mais precisariam ser adquiridos. Ele revelou também que, no 58 

processo em exibição, estavam contidos, entre outras coisas, um parecer da Procuradoria 59 

Federal aprovando o pedido em análise e um documento da FAPEX declarando ciência 60 

daquela solicitação. Finalizando, com base em todo o exposto acima, o relator disse ser de 61 

parecer favorável à solicitação em tela. Com a superação de alguns esclarecimentos, o 62 

plenário votou e aprovou o parecer do professor Thierry, com uma abstenção. No ponto de 63 

pauta 2) Processo nº 23066.041420/2021-10 – minuta de resolução que institui a 64 

Ouvidoria do Instituto de Física (relatora ad hoc: Maria das Graças Reis Martins), a 65 

referida relatora apresentou a todos a minuta em destaque, sendo ela composta por um total 66 

de quatro artigos. De acordo com a proposta, a Ouvidoria em questão teria como atribuições 67 

o recebimento de sugestões, reclamações e denúncias relativas às atividades desenvolvidas 68 

no Instituto de Física. O documento estabelecia, entre outras coisas, um prazo de 30 (trinta) 69 

dias, a partir de sua aprovação, para que a Direção do instituto entregasse àquela 70 

Congregação uma proposta de alteração do Regimento Interno da unidade objetivando a 71 



recepção do disposto naquela resolução. Em sua parte final, estabelecia, também, que a 72 

Ouvidoria deveria funcionar em caráter transitório até a aprovação, pelo Conselho 73 

Universitário da UFBA (CONSUNI),  da alteração de regimento citada logo acima. Além disso, 74 

determinava que, a partir de tal aprovação, a Congregação do IF teria um prazo de 60 75 

(sessenta) dias para apreciar o regulamento do novo órgão. Não havendo manifestações 76 

contrárias à proposta de resolução colocada em evidência, o plenário votou e aprovou, por 77 

unanimidade dos presentes, a criação da Ouvidoria Interna do Instituto de Física da 78 

Universidade Federal da Bahia. No ponto de pauta 3) Relatórios de atividades de extensão: 79 

I - Relatório nº 9539 - Elaborado com base na proposta de nº 17706 - XXI CURSO, ON 80 

LINE, DE EXTENSÃO EM ASTRONOMIA - A DINÂMICA DO UNIVERSO; II - Relatório nº 81 

9536 - Elaborado com base na proposta de nº 17159 - Fisiamigxs: um perfil de 82 

divulgação científica produzido por estudantes do Instituto de Física da UFBA, o Diretor 83 

apresentou ao plenário os documentos acima citados, relembrando que eles haviam sido 84 

enviados a todos com antecedência, possibilitando a realização de uma análise mais 85 

detalhada dos seus conteúdos. Na sequência, não havendo qualquer manifestação contrária, 86 

os relatórios foram aprovados pelo plenário por unanimidade dos presentes. No ponto de 87 

pauta 4) Implicações da nota técnica exarada em 10/5/2022 pelo Comitê de 88 

Assessoramento do Coronavírus da UFBA, da Instrução Normativa nº 36 do Ministério 89 

da Economia da Nota Técnica nº 1 da PRODEP/UFBA para as atividades acadêmicas e 90 

técnico-administrativas neste e no próximo semestres, o Presidente convidou os 91 

participantes a refletirem sobre o modo como essas atividades deveriam ser desenvolvidas 92 

nos semestres mencionados, levando em consideração a existência dos dispositivos 93 

destacados. O docente salientou também que, na reunião do CONSUNI seguinte àquela, 94 

provavelmente, seria discutida uma proposta para que as atividades da universidade 95 

voltassem a sua normalidade, respeitando, contudo, as orientações implementadas pelo 96 

comitê acima apontado. No uso da palavra, a professora Maria Cristina disse entender que, 97 

para a conclusão daquele semestre, seria prudente que se permanecesse com o mesmo 98 

modelo de trabalho até ali utilizado, sem deixar de considerar, porém, possíveis modificações 99 

para o semestre seguinte. Novamente com a palavra, o professor Ricardo esclareceu a todos 100 

que, para a conclusão daquele semestre, a ideia de momento era que as atividades didáticas 101 

ainda fossem mantidas exatamente do modo como haviam sido programadas. Entretanto, de 102 

acordo com ele, já com efeitos para o referido semestre, existia a intenção de retomada 103 

totalmente presencial das demais atividades da universidade, respeitadas as situações 104 

excepcionais. Por fim, após algumas ponderações do plenário, o docente destacou que, em 105 

função do quadro evolutivo brasileiro da pandemia do novo Coronavírus, era necessário 106 

garantir a possibilidade de reavaliação futura de qualquer decisão efetuada naquele período. 107 

No ponto de pauta 5) O que ocorrer, como ninguém mais quis fazer uso da  palavra, o 108 



Presidente deu por encerrada a reunião, e eu, Wilian da Silva Santos de Cerqueira, Assistente 109 

em Administração, lavrei a presente ata, que, após lida, discutida e achada conforme pelos 110 

demais membros da congregação, será assinada pelos presentes. 111 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado eletronicamente em 30/09/2022 14:24 )
ALANNA COSTA DUTRA

COORDENADOR - TITULAR

CCLFN/IFIS (12.01.55.03)

Matrícula: 1976196

 (Assinado eletronicamente em 30/09/2022 12:20 )
CASSIO BRUNO MAGALHAES PIGOZZO

VICE-DIRETOR - SUBSTITUTO

IFIS (12.01.55)

Matrícula: 2582577

 (Assinado eletronicamente em 06/10/2022 09:32 )
ELIEL GOMES DA SILVA NETO

COORDENADOR DE CURSO - SUBSTITUTO

PPGFIS (12.01.55.07)

Matrícula: 3159910

 (Assinado eletronicamente em 03/10/2022 16:51 )
ESDRAS SANTANA DOS SANTOS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DFS/IFIS (12.01.55.11)

Matrícula: 2345166

 (Assinado eletronicamente em 04/10/2022 08:58 )
HUMBERTO DE ALMEIDA BORGES

CHEFE - TITULAR

DFG/IFIS (12.01.55.04)

Matrícula: 2582868

 (Assinado eletronicamente em 06/10/2022 10:39 )
JOSE ROBERTO BISPO DE SOUZA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DFTMA/IFIS (12.01.55.05)

Matrícula: 1033477

 (Assinado eletronicamente em 30/09/2022 11:05 )
MARCUS VINICIUS SANTOS DA SILVA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DFS/IFIS (12.01.55.11)

Matrícula: 1853815

 (Assinado eletronicamente em 03/10/2022 19:36 )
MARIA CRISTINA MARTINS PENIDO

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CGF/IFIS (12.01.55.06)

Matrícula: 285534

 (Assinado eletronicamente em 06/10/2022 21:20 )
MARIA DAS GRACAS REIS MARTINS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DFS/IFIS (12.01.55.11)

Matrícula: 279908

 (Assinado eletronicamente em 30/09/2022 15:57 )
MARIO CEZAR FERREIRA GOMES BERTIN

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DFS/IFIS (12.01.55.11)

Matrícula: 2060414

 (Assinado eletronicamente em 30/09/2022 10:59 )
RICARDO CARNEIRO DE MIRANDA FILHO

DIRETOR - TITULAR

IFIS (12.01.55)

Matrícula: 286700

 (Assinado eletronicamente em 04/10/2022 10:37 )
THIERRY JACQUES LEMAIRE

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DFTMA/IFIS (12.01.55.05)

Matrícula: 1753364

 (Assinado eletronicamente em 30/09/2022 14:34 )
WILIAN DA SILVA SANTOS DE CERQUEIRA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

IFIS (12.01.55)

Matrícula: 3061450
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