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Ata da reunião ordinária do Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão da 
Universidade Federal da Bahia realizada no dia 06.12.2021, através de 
videoconferência. 

 
Aos 06 (seis) dias do mês dezembro do ano 2021 (dois mil e vinte um), às 9 (nove) 1 
horas, reuniu-se, remotamente, o Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão 2 
(CAPEX) da Universidade Federal da Bahia, em caráter ordinário, sob a presidência da 3 
Conselheira Andreia Cristina Leal Figueiredo, com a participação dos Conselheiros a 4 
seguir relacionados: Professores Fabiana Dultra Britto (Pró-Reitora de Extensão 5 
Universitária), Thierry Correa Petit Lobão (Coordenador de Pesquisa), João Glicério 6 
de Oliveira Filho (DIR), Deolinda França de Vilhena (TEA), Bruna Bomfim Lessa 7 
dos Santos (ICI), Leonardo Fernandes Nascimento (ICTI), Wilson Mouzer Figueiró 8 
(IGEO), Thierry Jacques Lemaire (FIS), Yeimi Alexandra Alzate Lopez (ISC), 9 
Nuno Jorge Rodrigues Telles Sampaio (ECO), Bruno da Cunha Diniz (ENG), 10 
Anamélia Lins e Silva Franco (IHAC), Sandra Carneiro de Oliveira (EDC), Celso 11 
José Benedito (EMUS), Edleide de Brito (IME), Renata de Paula Trindade Rocha 12 
de Souza (COM), Thais de Bhanthumchinda Portela (ARQ), Adriana Bittencourt 13 
Machado (DAN), Inês Karin Linke Ferreira (EBA), Érica Aparecida Salatini 14 
Maffia (LET), Jairza Maria Barreto Medeiros (NUT), José Esler de Freitas Junior 15 
(EMVZ), Ivan do Carmo Machado (IC), Laerson Morais Silva Lopes (FCC), Lília 16 
Ferreira de Moura Costa (ICS), Soraia Teixeira Brandão (QUI), Maria Aparecida 17 
José de Oliveira (IBIO), Fernando Antonio de Melo Pereira (ADM), Renata 18 
Bielgemeyer da Silva Rambo (FAR) e Helena França Correia (IMRS). Havendo 19 
quórum, a Presidente declarou aberta a sessão e, ato contínuo, franqueou a palavra no 20 
expediente. Inicialmente, fez uso da palavra o Conselheiro Leonardo Fernandes 21 
Nascimento, informando que a Comissão se reunira duas vezes, explicitando, a seguir, 22 
as questões extraídas do segundo encontro da Comissão: disse que o Conselheiro 23 
Thierry Petit Lobão manifestara sua preocupação no atinente à estrutura 24 
organizacional, se seria um Núcleo, um Órgão, uma Superintendência e, então, a 25 
proposta acordada por todos os membros da Comissão foi a criação de um Laboratório 26 
Multiusuário de Processamento de Alto Desempenho da UFBA, que será subordinado à 27 
PROPEG, mas isso envolveria a criação de uma equipe multidisciplinar e multiunidade 28 
para coordenar o Laboratório e, nessa perspectiva, a preocupação de todos é como 29 
poderia ser estimado o número de assentos para participar dessa equipe multidisciplinar, 30 
que faria  a gestão do recurso computacional; nessa perspectiva, então, o  Conselheiro 31 
Ivan do Carmo Machado, do Instituto de Computação, achou por bem usar o modelo 32 
do Comitê Gestor de Informação da UFBA para escolher os assentos e, posteriormente, 33 
estabelecer as políticas públicas para captação de recursos para o Laboratório. 34 
Prosseguindo com as informações e conjecturas da Comissão, o Conselheiro Leonardo 35 
referiu que, em termos operacionais, será necessário um técnico que irá gerir, 36 
propriamente, a máquina ou supercomputador, mas, no entanto, uma deliberação não 37 
fora efetivada em função do término do semestre, acrescentando que, antes do final do 38 
recesso do ano 2021, ele irá enviar um pequeno questionário aos Conselheiros, a fim de 39 
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que seja levado para suas Unidades Universitárias, objetivando a obtenção de um rápido 40 
levantamento das demandas computacionais dos diferentes Institutos e, de fato, não se 41 
sabe ainda quais são as demandas, tanto que, inicialmente, suscitou-seque quem vai 42 
realizar essa análise de demanda é o Grupo, é o Laboratório já formado, mas 43 
entendemos que não, que faríamos isso antes, porque saberíamos o que os docentes 44 
precisam em termos computacionais e não tem disponível e, dessa forma, já 45 
conseguiríamos traçar um diagnóstico sobre quais são as necessidades e o que esse 46 
supercomputador, que ainda é muito pequeno, um pontapé inicial, o que ele pode ou não 47 
oferecer diante dessas demandas. Encerrando os seus esclarecimentos, o Conselheiro 48 
Ivan solicitou aos Conselheiros que quando ele disparasse o e-mail com o questionário, 49 
que o link seja repassado para os colegas e que, sobretudo, faça chegar aos professores e 50 
pesquisadores em especial, para que se consiga, realmente, ter um retrato de quais são 51 
as demandas computacionais da Universidade, reiterando que a ideia é de um Núcleo 52 
multiusuário, cujo dono é a Universidade e todos os docentes, ou seja, qualquer docente 53 
que queira rodar alguma coisa muito pesada e não consiga fazer nas suas máquinas 54 
individuais, possa enviar a demanda para esse computador, processa e tem de volta o 55 
resultado e consegue seguir sua pesquisa. Logo após, o Conselheiro André Lemos 56 
levantou uma questão, perguntando se o tema ora exposto não deveria ser uma questão 57 
de ordem. Ato contínuo, a Conselheira Presidente endossou a questão apresentada pelo 58 
Conselheiro André, acrescendo que esse assunto deverá ser objeto de pauta da primeira 59 
reunião de 2022, provavelmente no mês de fevereiro de 2022, já que esta é a última 60 
reunião do ano 2021. Retomando a palavra, o Conselheiro Leonardo informou que, 61 
naquela reunião, ele, apenas, se dispusera a relatar aos Conselheiros o trabalho da 62 
Comissão, integrada por ele, pelos Professores Bruno Diniz, Ivan Machado, Thierry 63 
Lobão e o técnico Thiago; que, por enquanto, não está se votando nada e que, 64 
juntamente com o questionário a ser enviado, será apresentada a minuta de Resolução 65 
relativa à criação do Laboratório para apreciação,  discussão e votação  no Conselho. Ao 66 
final, a Conselheira Presidente ressaltou a relevância do assunto proposto e agradeceu o 67 
trabalho da Comissão, que, em poucas semanas, conseguiu identificar muitas coisas. Em 68 
seguida, o Conselheiro André Lemos informou que esta seria a sua última participação 69 
em reunião do CAPEX porque estará se afastando para realizar pós-doutorado; que será 70 
substituído na representação da FACOM pela Professora Renata Rocha; e, enfim, 71 
agradeceu a oportunidade de diálogo com todos os Conselheiros, em especial, com os 72 
Pró-Reitores Fabiana e Thierry, e desejou sorte à nova presidência do CAPEX ou às 73 
Professoras Andreia e Yeimi caso, merecidamente, sejam reeleitas; acrescentou que este 74 
é um Conselho importantíssimo e que todas as suas colocações e provocações sempre 75 
foram com o intuito de colaborar com a nossa Universidade e que espera numa outra 76 
oportunidade, talvez, voltar a participar deste Conselho. A Conselheira Andreia 77 
agradeceu muito ao Professor André pela sua colaboração e afirmou que todos sentirão 78 
a sua falta, visto que ele, com certeza, contribuiu muito nas discussões do Conselho e 79 
ajudou na condução dos trabalhos, nos assuntos e temas discutidos no CAPEX e 80 
desejou-lhe muita sorte e felicidades na nova empreitada de um pós-doc. Ato contínuo, 81 
a Conselheira Fabiana Britto solicitou a palavra e disse que não poderia deixar de se 82 
despedir do Professor André, agradeceu-lhe pelos vários anos de parceria, de um 83 
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trabalho muito profícuo e disse que a Universidade precisa de mais pessoas como o 84 
Professor André, sempre disposto a contribuir, colaborar, sem medir esforços, muito 85 
cuidadoso nas falas, na atenção aos detalhes e isso é muito importante para a 86 
Universidade, acrescentando que todos se beneficiaram muito com a presença e 87 
contribuições dele no CAPEX, agradecendo-lhe, mais uma vez, e desejando-lhe um 88 
grande sucesso nos estudos, nas pesquisas, que também interessa a todos. Ademais, a 89 
Conselheira Fabiana registrou boas-vindas à professora Renata, dizendo que será um 90 
prazer imenso tê-la no CAPEX. Sequencialmente, o Professor André agradeceu as 91 
palavras da Conselheira Fabiana, afirmando que sempre foi um prazer tê-la como 92 
interlocutora e que é sensacional o trabalho que ela realiza à frente da Pró-Reitoria de 93 
Extensão, assim como o do Conselheiro Thierry na Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e 94 
Inovação, agradecendo, mais uma vez, a todos pela oportunidade, afirmando ser, 95 
realmente, um privilégio participar do CAPEX. Em seguida, a Conselheira Presidente 96 
desejou boas-vindas às novas representantes da FACOM e do Instituto Multidisciplinar 97 
de Reabilitação e Saúde, respectivamente, Conselheiras Renata de Paula Trindade 98 
Rocha de Souza e Helena Franca Correia, ambas participando, pela primeira vez, de 99 
reunião do Conselho. Ademais, a Conselheira Andreia pontuou que a Faculdade de 100 
Odontologia, no semestre corrente, já realizara atividades de graduação, pós-graduação 101 
e de pesquisa na modalidade presencial, um trabalho em parceria com o Comitê da 102 
COVID 19, a fim de voltar aos laboratórios e ambulatórios de forma segura, 103 
obviamente, e aduziu que as avaliações, até o momento, foram exitosas nesse 104 
planejamento das atividades, uma vez que não houve nenhuma pessoa contaminada. 105 
Logo após, o Conselheiro Leonardo comunicou que, também, estará se afastando em 106 
janeiro para realizar pós-doc e que será decidido, na parte da tarde, em reunião do 107 
Departamento do ICTI, quem será a pessoa que irá substituí-lo; agradeceu às 108 
Conselheiras Andréia e Fabiana, ao Professor André e a todos os demais Conselheiros a 109 
convivência amigável e proveitosa, embora virtual; disse que gostou muito de ter 110 
participado do CAPEX, que aprendeu muitas coisas acerca da Universidade e espera, 111 
oportunamente, retornar, se possível; explicou que uma pessoa irá substituí-lo na 112 
representação, todavia, ele irá seguir na Comissão e que, mesmo estando fora, na 113 
reunião de fevereiro tentará estar presente. Ato contínuo, a Conselheira Presidente 114 
agradeceu ao Professor Leonardo, aduzindo que, assim como o Professor André, ambos 115 
foram de extrema importância no CAPEX, principalmente, ao final, quando trouxe para 116 
discussão e providências um tema tão relevante para a Universidade, por fim, desejou-117 
lhe boa sorte no pós-doc. Prosseguindo na condução da reunião e verificando que o 118 
Conselheiro Thierry não havia conseguido se reconectar, a Conselheira Presidente, com 119 
a anuência do plenário, procedeu a uma inversão da pauta, cujo primeiro ponto seria a 120 
eleição da presidência do CAPEX, optando, então, por iniciar a Ordem do Dia pelo seu 121 
segundo item: Apreciação de processos. Relatoria: Conselheira Fabiana Dultra 122 
Britto (Pró-Reitora de Extensão Universitária. Antecedendo a apreciação dos 123 
processos, a Conselheira Fabiana prestou esclarecimentos acerca dos encaminhamentos 124 
de processos, que devem ser diferenciados a depender, basicamente, das suas 125 
procedências, ou seja, processos relativos a cursos de Especialização oriundos de 126 
Unidades Universitárias devem ser aprovados pelas respectivas Congregações para, em 127 
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seguida serem enviados à PROEXT para análise e emissão de parecer e, por fim, 128 
submetidos ao CAPEX; enquanto que processos referentes a atividades de extensão 129 
propostas pela gestão, pelos órgãos administrativos, estes sim são direcionados e 130 
submetidos à apreciação e aprovação apenas do CAPEX. Ao final desses 131 
esclarecimentos, a Conselheira Fabiana, acordada com a Conselheira Presidente e, 132 
também, com o Conselheiro João Glicério decidiram que a Conselheira Fabiana, Pró-133 
Reitora de Extensão, faria um ofício dirigido a cada Conselheiro docente, com todos 134 
aqueles esclarecimentos, no sentido de que os próprios Conselheiros o repassassem aos 135 
seus colegas professores. Iniciando a apreciação dos processos, a Conselheira Pró-136 
Reitora de Extensão Universitária leu os pareceres emitidos pela PROEXT, favoráveis à 137 
aprovação dos seguintes processos: 1. Processo nº 23066056496/2021-40 - Proposta 138 
de Abertura do Curso de Especialização em Empreendedorismo e Gestão de 139 
Negócios, o qual foi aprovado por unanimidade pelo plenário do CAPEX; 2. Processo 140 
nº 23066.052147/2021-59 - Proposta de Abertura do Curso de Especialização em 141 
Teoria Analítica Carl Jung. Aprovado por unanimidade pelo CAPEX; 3. Processo nº 142 
23066.057182/2021-64 - Proposta de Abertura de Curso de Especialização em 143 
Auditoria e Avaliação da Gestão Pública. Aprovado por unanimidade pelo CAPEX; 144 
4. Processo nº 23066.040561/2021-15 – Relatório Técnico-Acadêmico do Curso de 145 
Especialização em Pavimentação. Aprovado por unanimidade pelo CAPEX; 5. 146 
Processo nº 23066.008162/2021-60 – Relatório Técnico-Acadêmico do Curso de 147 
Especialização em Gênero e Sexualidade na Educação. Aprovado por unanimidade 148 
pelo CAPEX; 6. Processo nº 23066.034910/2021-60 - Relatório Técnico-Acadêmico 149 
do Curso de Especialização em Saúde Coletiva com Concentração em Atenção 150 
Básica em Saúde da Família, na modalidade EAD. Aprovado por unanimidade pelo 151 
CAPEX; 7. Processo nº 23066.05635/2021-61 - Relatório Técnico - Acadêmico do 152 
Curso de Especialização em Empreendedorismo e Gestão de Negócios. Aprovado 153 
por unanimidade pelo CAPEX. Retomando a palavra, a Conselheira Presidente 154 
comentou o volume de processos apresentados, agradeceu à Conselheira Fabiana, que 155 
corroborou dizendo que em fim de ano estão todos querendo regularizar as situações 156 
pendentes. Em seguida a Conselheira Presidente lembrou a todos que houve uma 157 
inversão de pauta e, então, a partir daquele momento, retomaria a Ordem do Dia, 158 
conforme descrita no convite, através da apreciação do seu Item 01: Eleição do 159 
Presidente e do Vice-Presidente do CAPEX para exercício em 2022. 160 
Preliminarmente, a Conselheira Andreia informou que ela e a Conselheira Yeimi não 161 
sabiam, exatamente, quando seria o encerramento dos seus respectivos mandatos como 162 
Representantes no CAPEX, mas D. Terezinha disse que ambas teriam o mandato 163 
expirado em dezembro de 2022, solicitando, então, que ela confirmasse tal dado via 164 
chat, o que ocorreu. Desse modo, considerando a sua desinformação anterior, a 165 
Conselheira Andreia referiu que, na última reunião, ela havia colocado que todos, 166 
inclusive ela, pensassem sobre o tema. Não obstante, diante dessa nova constatação de 167 
continuidade dos mandatos seu e da Conselheira Yeimi como Representantes de suas 168 
Unidades Universitárias até o final de 2022, elas colocavam-se à disposição a fim de 169 
continuarem na Presidência e Vice-Presidência do CAPEX por mais um ano, caso o 170 
plenário do Conselho aprovasse, mas também disponibilizando a oportunidade para 171 
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outros Conselheiros que queiram assumir tais posições que se manifestem no chat. 172 
Nesse sentido, a Conselheira Fabiana manifestou sua alegria e alívio em saber que as 173 
Conselheiras Andreia e Yeimi podem continuar à frente do CAPEX, dando 174 
continuidade à sequência de trabalhos com a tranquilidade e firmeza que as duas têm 175 
conseguido dar, seguindo as pautas recebidas com muito cuidado, sempre muito 176 
afinadas com todas as necessidades da Universidade. A Conselheira Andreia agradeceu 177 
a manifestação da Conselheira Fabiana, registrou que realizar reuniões remotas, sem 178 
conhecer as pessoas, sem olhar nos olhos, foi e será um grande desafio, acrescentando 179 
que em 2022 acredita que as reuniões poderão ser presenciais, o que é muito bom, 180 
obviamente, se não houver novas mudanças na situação epidemiológica, e reiterou 181 
agradecimentos à Conselheira Fabiana, ao Conselheiro Thierry e a todos os 182 
Conselheiros que estiveram no CAPEX no ano corrente, a paciência para com ela e com 183 
a Conselheira Yeimi em tempo de aprendizado, manifestando sua satisfação e gratidão a 184 
todos e expressou um agradecimento especial à Conselheira Yeimi, declarando que as 185 
duas, de mãos dadas, seguiram juntas na condução do CAPEX no ano 2021, assim 186 
como o farão em 2022, considerando que foram aprovadas a sua reeleição e da 187 
Conselheira Yeimi, visto que nenhum Conselheiro apresentou-se como candidato a 188 
assumir a presidência ou a vice-presidência do Conselho, bem como não houve 189 
qualquer manifestação contrária à permanência de ambas. Sequencialmente, a 190 
Conselheira Yeimi agradeceu à Conselheira Fabiana, ao Conselheiro Thierry e a todos 191 
os demais Conselheiros o apoio e paciência, e declarou ter tido um grande prazer e 192 
alegria trabalhar com a Conselheira Andreia, que, realmente, as duas obtiveram um 193 
grande aprendizado no CAPEX em vários níveis, principalmente, no que se refere ao 194 
conhecimento acerca do funcionamento da Universidade, acrescentando que está muito 195 
feliz por poder continuar apoiando a Conselheira Andreia. Em seguida, a Conselheira 196 
Fabiana, informou que recebera uma mensagem do Conselheiro Laércio, perguntando 197 
sobre um processo de Curso de Especialização oriundo da Faculdade de Ciências 198 
Contábeis, que teria sido enviado para a PROEXT para ser analisado, mas aduziu que 199 
não o recebera em tempo hábil, e por isso o processo não fora posto na reunião de hoje. 200 
Logo após, a Conselheira Andreia comunicou que recebera, na noite anterior, um 201 
parecer relativo a um processo de Curso de Especialização mas da Escola de 202 
Administração, o qual fora aprovado naquela reunião. Contudo, a Conselheira Fabiana, 203 
tendo sido informada da urgência da aprovação do processo da Faculdade de Ciências 204 
Contábeis, concordou com a sugestão da Conselheira Presidente no sentido de aprovar o 205 
referido processo ad referendum, vez que o mesmo já tinha sido avaliado, com parecer 206 
positivo, embora tardiamente. Solucionada a questão do processo da Faculdade de 207 
Ciências Contábeis, a Conselheira Presidente lembrou que o Conselheiro Thierry 208 
queria se manifestar no início da reunião, mas, devido a problema no seu equipamento, 209 
não conseguira se conectar naquele momento, mas, posteriormente, conseguiu o acesso 210 
e, desse modo, ela estava lhe franqueando a palavra. O Conselheiro Thierry referiu que 211 
queria, na verdade, ter entrado no momento em que o Conselheiro Leonardo falava 212 
sobre o trabalho do GT, e ressaltou que espera que permaneçam no ritmo que se 213 
encontram e que em breve terão novidades a apresentar; aproveitou para desejar sucesso 214 
ao Professor André e ao Professor Leonardo que iriam fazer pós-doc; e manifestou sua 215 
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alegria com a decisão do Conselho no sentido de a Professora Andréia e a Professora 216 
Yemi continuarem à frente da gestão do CAPEX. Retomando a palavra, a Conselheira 217 
Presidente comentou sobre o Congresso da UFBA que se iniciava naquela semana, 218 
convidando todos a participarem, contando com a corroboração da Conselheira 219 
Fabiana, acrescentando que a semana seria revigorante, embora muito cansativa, mas 220 
academicamente percebe-se que a Universidade continua pulsante, ressaltando a 221 
importância de comemorar os 75 anos da UFBA com um Congresso, afirmando ser 222 
mérito de todos. Em seguida, a Conselheira Soraia disse que o Professor Dirceu 223 
informara que as reuniões permanecerão de modo remoto, e, então, esta perguntou à 224 
Conselheira Fabiana se a mesma havia ouvido algo sobre o tema. A Conselheira 225 
Fabiana respondeu acreditar que a definição seja a mesma para toda a Universidade; que 226 
toda ela já está iniciando seu retorno presencial, com todos os cuidados necessários, 227 
seguindo tudo que é dito na norma do CONSUNI, que não há nada específico para os 228 
Conselhos, mas acredita que aplica-se uma  regra única para a Universidade inteira, mas 229 
também há que se lembrar que as Unidades possuem autonomia para decidir suas 230 
formas de reunião, como a Congregação e os Conselhos; destacou que os Conselhos 231 
estarão num período de recesso, será um tempo que  parece necessário para os ajustes 232 
ficarem claros para todos, comunicados e informados devidamente. Reiterando as 233 
palavras da Conselheira Fabiana, o Conselheiro Thierry disse que o Comitê COVID 19 234 
continua trabalhando permanentemente, atento a todas as manifestações dos grupos de 235 
estudos em torno da pandemia e, claro, em havendo qualquer alteração, o mesmo irá se 236 
pronunciar; sugeriu que todos permanecessem tranquilos, visto que se tem agido, até o 237 
momento, com muita responsabilidade e continuarão assim. A Conselheira Andreia 238 
complementou dizendo que há uma vontade de retorno presencial, mas se não for 239 
possível e se for orientação da Universidade, continuará com as reuniões do CAPEX de 240 
forma remota. A Conselheira Deolinda pediu a palavra e arguiu que na própria 241 
Resolução do CONSUNI diz que os professores que têm mais de sessenta anos de idade 242 
ou algum tipo de comorbidade, poderão continuar suas atividades de forma remota e 243 
que, inclusive, é a sua opção em relação à sua Unidade e no Departamento onde está 244 
lotada; questionou como seria feito no que respeita aos professores que se encontram 245 
nesse perfil, caso as reuniões passarem a ser presenciais. A Conselheira Fabiana 246 
respondeu à Conselheira Deolinda que, sem dúvida, o exposto por ela será parte dos 247 
dilemas a serem pensados e verificar como se poderá conciliar os dois sistemas, mas 248 
acredita que é preciso esperar mais um pouco e aguardar o Comitê da COVID 19 fazer a 249 
avaliação das questões específicas. Nada mais tendo a tratar, a Conselheira Presidente 250 
desejou a todos um excelente Congresso, um Feliz Natal e um Ano Novo melhor que 251 
2021, principalmente, todos com saúde, agradeceu a participação dos Conselheiros e 252 
outros naquela videoconferência e deu por encerrada a reunião, sobre a qual, eu, 253 
Terezinha Maria Dultra Medeiros, Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a 254 
presente Ata, a ser assinada por mim e por todos os Conselheiros, através do SIPAC, 255 
com menção a sua aprovação, estando os pormenores da reunião gravados 256 
eletronicamente. Aprovada, com duas abstenções em sessão virtual realizada no dia 257 
21.03.2022.  258 
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PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAEL/IL (12.01.18.21)

Matrícula: 3056357

 (Assinado eletronicamente em 23/03/2022 14:23 )
FABIANA DULTRA BRITTO

PRO REITOR EXTENSAO/PROEX - TITULAR

DD/EDAN (12.01.33.16)

Matrícula: 7285145

 (Assinado eletronicamente em 22/03/2022 10:58 )
FERNANDO ANTONIO DE MELO PEREIRA

LHAMAS
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DADM/EADM (12.01.58.17)

Matrícula: 1000153

 (Assinado eletronicamente em 18/04/2022 19:55 )
HELENA FRANCA CORREIA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DEFIS/IMRS (12.29.03)

Matrícula: 1866030

 (Assinado eletronicamente em 22/03/2022 15:03 )
INES KARIN LINKE FERREIRA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DHAP/EBA (12.01.24.08)

Matrícula: 1425360

 (Assinado eletronicamente em 22/03/2022 10:16 )
IVAN DO CARMO MACHADO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DCC/IC/UFBA (12.28.01)

Matrícula: 4769482

 (Assinado eletronicamente em 03/05/2022 12:17 )
JAIRZA MARIA BARRETO MEDEIROS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DCN/ENUT (12.01.30.01)

Matrícula: 1066101

 (Assinado eletronicamente em 21/03/2022 22:35 )  (Assinado eletronicamente em 21/03/2022 17:22 )



JOAO GLICERIO DE OLIVEIRA FILHO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DDPRIV/FADIR (12.01.22.06)

Matrícula: 2474514

JOSE ESLER DE FREITAS JUNIOR
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DEPZOO/EMEVZ (12.01.32.08)

Matrícula: 2044599

 (Assinado eletronicamente em 23/03/2022 10:43 )
LAERSON MORAIS SILVA LOPES

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DCC/FCC (12.01.61.06)

Matrícula: 2057579

 (Assinado eletronicamente em 29/03/2022 10:48 )
LEONARDO FERNANDES NASCIMENTO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DCTI/ICTI (12.01.93.01)

Matrícula: 1432121

 (Assinado eletronicamente em 23/03/2022 09:32 )
LILIA FERREIRA DE MOURA COSTA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DBI/ICS (12.01.20.05)

Matrícula: 287168

 (Assinado eletronicamente em 22/03/2022 08:53 )
MARIA APARECIDA JOSE DE OLIVEIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CA/IBIO (12.01.13.22)

Matrícula: 1446839

 (Assinado eletronicamente em 22/03/2022 14:50 )
NUNO JORGE RODRIGUES TELES SAMPAIO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DEC/FCE (12.01.25.11)

Matrícula: 1012912

 (Assinado eletronicamente em 25/03/2022 22:38 )
RENATA BIEGELMEYER DA SILVA RAMBO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DMED/FFAR (12.01.29.06)

Matrícula: 1281669

 (Assinado eletronicamente em 27/03/2022 16:50 )
RENATA DE PAULA TRINDADE ROCHA DE SOUZA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DCOM/FACOM (12.01.60.04)

Matrícula: 2375825

 (Assinado eletronicamente em 21/03/2022 16:50 )
SANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DED-II/FACED (12.01.66.05)

Matrícula: 2912714

 (Assinado eletronicamente em 21/03/2022 18:39 )
SORAIA TEIXEIRA BRANDAO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DQGI/IQUI (12.01.15.06)

Matrícula: 1100392

 (Assinado eletronicamente em 22/03/2022 18:50 )
TEREZINHA MARIA DULTRA MEDEIROS

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

SOC/UFBA (12.01.07)

Matrícula: 6281489

 (Assinado eletronicamente em 22/03/2022 09:58 )
THAIS DE BHANTHUMCHINDA PORTELA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 3554536

 (Assinado eletronicamente em 25/03/2022 16:44 )
THIERRY CORREA PETIT LOBAO

COORDENADOR - TITULAR

DM/IME (12.01.17.03)

Matrícula: 1419919

 (Assinado eletronicamente em 23/03/2022 09:55 )
THIERRY JACQUES LEMAIRE

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DFTMA/IFIS (12.01.55.05)

Matrícula: 1753364

 (Assinado eletronicamente em 23/03/2022 09:53 )
WILSON MOUZER FIGUEIRO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DEPTOGEOF/IGEO (12.01.14.08)

Matrícula: 287743

 (Assinado eletronicamente em 21/03/2022 20:05 )
YEIMI ALEXANDRA ALZATE LOPEZ

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DSC/ISC (12.01.12.01)

Matrícula: 1156259
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