
ATA DA 338ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COLEGIADO DE CURSO DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E 
URBANISMO DA FAUFBA, REALIZADA EM 
28/09/2018 

Aos vinte e oito dias, do mês de setembro de dois mil e dezoito, reuniu-se o Colegiado 1 

do Curso do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo sob a 2 

presidência do Coordenador, Professor Rodrigo Espinha Baeta. Presentes os 3 

professores: Ana Maria Fernandes, Antônio Heliodorio Lima Sampaio, Fernando 4 

Gigante Ferraz, Glória Cecília dos Santos Figueiredo (Vice Coordenadora), Juliana 5 

Cardoso Nery, José Carlos Huapaya, Junia Cambraia Montimer, Mário Mendonça de 6 

Oliveira, Paola Berenstein Jacques, Pasqualino Romano Magnavita, Rosana Muñoz, e 7 

os representantes estudantis: Josane dos Santos Oliveira, Sonia Mendes Reis 8 

Nascimento Silva, Maria Alice Pereira da Silva. Registrou-se a ausência dos 9 

Professores Nivaldo Vieira de Andrade Junior e Naia Alban Suarez, por estarem 10 

afastados para viagens acadêmicas.  Informes: O Prof. Rodrigo Espinha Baeta e a 11 

Profa. Paola Berenstein Jacques informaram sobre a liberação do Ateliêt̂eli para usos 12 

vinculados ao Laboratório Urbano e ao Lugar Comum. Disseram que o espaço já está 13 

funcionando, apesar de serem necessários alguns reparos. A Profa. Paola comentou 14 

que a sala está sendo utilizada para as atividades previstas. Sobre a doação de 15 

revistas do acervo do PPG-AU, a Profa. Glória Cecília dos Santos Figueiredo informou 16 

que circularam em torno de 40 pessoas nos dois dias em que foi feita a distribuição, 17 

tendo sido doadas 148 revistas para 38 estudantes, assim como para três grupos de 18 

pesquisa e extensão. A Profa. Glória sugeriu ainda que as feiras da EDUFBA estejam 19 

articuladas com uma mobilização do Programa, no sentido de que quando forem 20 

realizadas na FAUFBA, seja um momento de encontro e confraternização da 21 

comunidade do programa. O Prof. Rodrigo Espinha Baeta reforçou que diversas 22 

revistas serão entregues para a coordenação do ENANPARQ para serem colocadas 23 

nas sacolas dos participantes. Nesse sentido, as Profas. Ana Fernandes e Paola 24 

Berenstein Jacques ponderaram sobre se não seria mais interessante montar uma 25 

banca de distribuição das revistas em uma mesa, ao invés de colocar nas sacolas. A 26 

Profa. Paola Berenstein Jacques informou que o XVI SHCU (Seminário de História da 27 

Cidade e do Urbanismo), a ser realizado em 2020, ocorrerá em Salvador (organizado 28 

pelo PPGAU), comemorando os 30 anos do seminário – propondo reflexões e um 29 

repensar sobre a produção da história. A escolha se deu por aclamação na Plenária 30 

Final do XV SHCU, que aconteceu no Rio de Janeiro entre 17 e 21 de setembro de 31 

29018. A construção para a realização desse evento terá início após o ENANPARQ. A 32 



Profa. Ana Fernandes destacou a importância da decisão, pela questão simbólica 33 

dessa rede ter surgido aqui, além de sugerir que o Prof. Marco Aurélio de Filgueiras 34 

Gomes seja patrono e homenageado dessa futura edição – acatando, inclusive, a 35 

sugestão da Profa. Eloisa Petti de organizar uma publicação com textos do professor. 36 

O Prof. Rodrigo Baeta solicitou que sejam enviadas informações sobre os eventos 37 

patrocinados pelo PPGAU, MP-CECRE e FAUFBA para colocar as informações no 38 

site do programa. O Prof. Rodrigo Espinha Baeta comentou o conteúdo da Portaria da 39 

CAPES n° 182, de 14 de agosto de 2018, que consolida uma orientação colocada 40 

desde o início do quadriênio – inclusive pelo último Pro-Reitor de Pesquisa, Criação e 41 

Inovação da UFBA, Prof. Olival Freire Junior, bem como pelo ex Coordenador de 42 

Ensino de Pós-Graduação, e pelo Prof. Ronaldo Lopez – pela qual não será possível 43 

declarar mais relação formal entre o PPG-AU e o MP-CECRE, já que nas avaliações 44 

desses programas se entendeu que há uma relação de dependência que foi 45 

considerada inadequada, impactando negativamente os resultados das mesmas, com 46 

a manutenção da nota de avaliação do MP-CECRE (o maior motivo para esse 47 

programa não ter súbito para nota 5). Essa portaria esclarece que um programa de 48 

pós-graduação é formado por até dois cursos (mestrado e doutorado), acadêmico ou 49 

profissional. O Prof. Antônio Heliodorio Lima Sampaio comentou as tendências de que 50 

o mestrado profissional seja autofinanciável e de redução dos programas acadêmicos, 51 

em detrimento dos profissionais, bem como o financiamento da pesquisa por 52 

empresas privadas. Ele também afirmou o seu entendimento de que a portaria não 53 

pode ser superior a legislação que assegura a autonomia da universidade. A Profa. 54 

Paola Berenstein Jacques fez a ressalta que existe um vínculo de parceria e 55 

cooperação entre o MP-CECRE e PPG-AU que é efetivo, e não pode ser desfeito. A 56 

Profa. Juliana Cardoso Nery enfatizou que existem parcerias entre a faculdade e a 57 

pós-graduação que devem ser reforçadas. O Prof. Rodrigo Baeta afirmou que, apesar 58 

da incoerência do sistema de avaliação e das ponderações feitas, ele não vai registrar 59 

que há vínculo, pois isso causaria um dano imenso aos programas (PPGAU e MP-60 

CECRE). Mudando de assunto, a Profa. Ana Fernandes comentou sobre o processo 61 

de reestruturação do curso, onde dever-se-ia discutir e definir qual será a estratégia 62 

política do programa, mas também buscar a superação da situação de rebaixamento. 63 

Ela entende que precisamos ter claro quais tipos de batalhas “estratégicas” levaremos 64 

até o final, mas para quais pautas estaremos abertos para negociações e acordos que 65 

evitem que o programa não vire nota 3. O Prof. Fernando Gigante Ferraz chamou 66 

atenção para a necessidade de diferenciar o que é um problema técnico e 67 

administrativo e o que é um problema real. A Prof. Ana Fernandes registrou um 68 

agradecimento pelo apoio à realização do intercâmbio com a Bartlett / DPU (Inglaterra) 69 



e faz um breve relato das atividades realizadas em Londres. A Profa. Paola Berenstein 70 

Jacques sugeriu que seja feita uma apresentação para compartilhar essa experiência. 71 

A Profa. Juliana Nery informou sobre a realização, no dia 04 de outubro de 2018, da 72 

Conferência “La conservación del patrimonio urbano: una tarea de todos los actores 73 

sociales”, tendo como expositor convidado o Prof. Eduardo Rojas. A Profa. Paola 74 

Berenstein Jacques informou sobre a realização, no dia 11 de outubro de 2018, de 75 

uma mesa redonda sobre Historiografia com os Profs. José Lira da USP e Margareth 76 

Pereira da UFRJ. Concluídos os informes, passou-se aos pontos de pauta. Item 1 - 77 

Proposta para a coordenação e composição do NAPPE e montagem de 78 

comissão para elaboração da Política Editorial. O Prof. Rodrigo Baeta sugeriu que 79 

a nova coordenação do NAPPE seja formada pelos Profs. Any Brito Ivo 80 

(coordenadora) e José Carlos Huapaya Espinoza (vice coordenador). A Profa. Paola 81 

Berenstein Jacques sugeriu que a equipe do NAPPE se informe da história do 82 

programa, das publicações realizadas e sobre as comissões editoriais existentes. Ela 83 

chamou atenção para a descontinuidade geracional, relatando que em outro momento, 84 

uma comissão criada ignorou esse histórico e mudou o perfil das revistas. O Prof. 85 

Rodrigo Baeta esclareceu que participou do NAPPE nessa época e que a comissão 86 

seguiu as orientações dos Profs. Gilberto Corso e Xico Costa ao abrir chamada para 87 

artigos (e não mais compor os números regulares dos Cadernos do PPGAU com 88 

artigos de egressos – textos vinculados a teses e dissertações que receberam menção 89 

honrosa), sendo que essa definição foi tomada por esses ex-coordenadores, e a 90 

comissão apenas executou o que foi deliberado. Mas, ele ponderou que agora tudo 91 

será revisto. A Profa. Junia Cambraia Montimer pediu que o Prof. José Carlos 92 

Huapaya relatasse a reunião de formação do NAPPE, já que ela não pode participar. 93 

O Prof. Rodrigo Baeta esclareceu que essa reunião foi apenas para traçar objetivos 94 

gerais e que a Comissão da Política Editorial deveria ser formada na presente reunião. 95 

A seguir, consultou sobre quem gostaria de formar a Comissão da Política Editorial – 96 

seguindo a sinalização do Colegiado, que essa comissão deveria ser composta por 97 

novos professores e docentes experientes, além de estudantes. Se disponibilizaram 98 

para compor a comissão o(a)s Prof(a)s. José Carlos Huapaya Espinoza (presidente), 99 

Any Brito Ivo (que já estava confirmada para a comissão), Junia Cambraia Montimer, 100 

Fernando Gigante Ferraz e Rodrigo Espinha Baeta, bem como as estudantes Josane 101 

dos Santos Oliveira e Maria Alice Pereira da Silva. Além disso, as Profas. Paola 102 

Berenstein Jacques e Ana Maria Fernandes se disponibilizaram a serem “consultoras”. 103 

A Profa. Glória Cecília Figueiredo enfatizou que deve haver uma articulação entre a 104 

política editorial a ser elaborada com o processo de reestruturação do curso e com a 105 

consideração dos critérios de avaliação da CAPES, desdobrando as orientações da 106 



política acadêmica do programa na política editorial. O Prof. Rodrigo Baeta destacou 107 

que haverá uma Mesa do ENANPARQ com editores e com a representação da área 108 

da CAPES, no sentido de tensionar a avaliação da agência para que se adeque às 109 

especificidades dos programas, citando como exemplo, o fato da publicação de livros 110 

ser mais expressiva do que a de artigos. A Profa. Paola sugeriu que seja também 111 

consultada a política editorial da ANPUR, que conseguiu avançar mais na área de 112 

Planejamento. A Profa. Glória Cecília se comprometeu em tentar resgatar e 113 

disponibilizar os registros da discussão do III Encontro das Revistas Científicas de 114 

Planejamento Urbano e Regional, realizado em maio em Campinas. O Prof. Rodrigo 115 

Baeta também comentou sobre a formação do Fórum de Coordenadores de 116 

Programas de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, cuja primeira reunião 117 

acontecerá no dia 15 de outubro de 2018, às 9:00, na Mastaba – no âmbito do V 118 

ENANPARQ. Sobre isso, a Profa. Paola sugeriu que fosse formado por e-mail um 119 

Grupo de Trabalho com os programas públicos. Resultado da votação após discussão: 120 

Aprovada por unanimidade pelo Colegiado a composição da nova Coordenação do 121 

NAPPE, formada pelos Professores Any Brito Ivo (coordenadora) e José Carlos 122 

Huapaya Espinoza (vice coordenador). Também aprovada por unanimidade a 123 

Comissão para Elaboração da Política Editorial, formada pelos professores José 124 

Carlos Huapaya Espinoza (presidente), Any Brito Ivo, Junia Cambraia Montimer, 125 

Fernando Gigante Ferraz e Rodrigo Espinha Baeta, bem como as estudantes Josane 126 

dos Santos Oliveira e Maria Alice Pereira da Silva, e tendo as Profa. Paola Berenstein 127 

Jacques e Ana Maria Fernandes como “consultoras”. Item 2 - Processo seletivo – 128 

alteração no edital para processo seletivo de doutorado: O Prof. Rodrigo 129 

comentou sobre a necessidade de alteração de um item no edital de seleção de novos 130 

alunos para o doutorado: a eliminação da exigência de apresentação da dissertação 131 

para os candidatos de doutorado que não fizeram mestrado no PPGAU UFBA – 132 

considerando que a última das retificações do edital agora permite que candidatos que 133 

ainda não tenham concluído o mestrado na data limite da inscrição, prestem a 134 

seleção, desde que o concluam até 31 de janeiro de 2019. A Prof. Glória Cecília dos 135 

Santos Figueiredo afirmou que achava desnecessária a exigência de apresentação de 136 

dissertação, considerando que a mesma já foi avaliada por uma banca. Ela entende 137 

que seria possível analisar a trajetória acadêmica do candidato pelo Currículo Lattes e 138 

pelo conteúdo do próprio projeto proposto. A Profa. Paola Jacques declarou que é 139 

impossível avaliar a trajetória de um candidato pelo seu Currículo Lattes. Ela 140 

comentou que diante da crise, há a tendência de se “inchar” programas com pessoas 141 

apenas interessadas em uma bolsa. Nesse sentido, ela entende que se deve 142 

democratizar o processo, mas garantindo a qualidade – e que pelo menos deveria ser 143 



analisado um artigo. As Profas. Juliana Nery e Ana Fernandes sugeriram que seja 144 

exigido pelo menos um artigo, ou outra produção intelectual qualquer (como o volume 145 

da qualificação), para os candidatos que não fizeram mestrado no PPGAU. Resultado 146 

da votação após a discussão: Aprovada por unanimidade pelo Colegiado retificação 147 

no edital de seleção que passa a permitir que os candidatos ao doutorado que não 148 

fizeram mestrado no PPGAU apresentem, eventualmente, o volume da qualificação, 149 

um artigo publicado (ou algo equivalente a uma significativa produção intelectual), em 150 

substituição à dissertação – especialmente nos casos em que o candidato ainda não 151 

tenha defendido o mestrado, não sendo possível para ele disponibilizar a dissertação. 152 

Ainda nesse ponto, o Prof. Rodrigo Baeta informou que o(a)s Prof(a)s. Glória Cecília 153 

dos Santos Figueiredo e Luiz Antônio Fernandes Cardoso irão coordenar o processo 154 

seletivo, que ocorrerá de 22 de outubro de 2018 a 21 de dezembro de 2018. Seguindo 155 

a forma das últimas seleções, a comissão de seleção será formada por 12 pessoas, 156 

sendo duas de cada uma das seis linhas de pesquisa do programa. A Profa. Ana 157 

Fernandes comentou problemas ocorridos na seleção passada, enfatizando a 158 

importância de organizar a logística, garantindo sala com computador, boa 159 

infraestrutura, com destaque para internet, para assegurar a conexão e entrevistas via 160 

Skype. Ela sugeriu que a Comissão se articule com a diretoria da FAUFBA para 161 

garantir as condições necessárias para o processo de seleção. Encaminhamentos: A 162 

Comissão de seleção deve fazer uma articulação com a direção da FAUFBA visando 163 

garantir infraestrutura e condições adequadas para a realização do processo de 164 

seleção. O Item 3 - Mapeamento da Pesquisa da FAUFBA: foi transferido para a 165 

próxima reunião, já que se entendeu a importância da presença da Diretora da 166 

FAUFBA, Naia Alban Suarez (em viagem), que foi quem demandou esse 167 

levantamento – bem como da nova Coordenadora de Pesquisa da FAUFBA, a Profa. 168 

Aline Barroso. Item 4 - Critérios para homologação de bancas – definição geral: 169 

Com base no regulamento do Programa, o Prof. Rodrigou Baeta apresentou os 170 

critérios para homologação de bancas, quais sejam: Para exames de Qualificação I do 171 

Mestrado podem participar um mínimo de três professores, que podem ser internos, 172 

mas também é possível que a banca já seja montada, desde esse momento, com a 173 

composição completa da banca final de defesa. Qualificação I do Doutorado, podem 174 

participar um mínimo de cinco professores, que podem ser internos, mas também é 175 

possível que já seja montada, desde esse momento, com a composição completa da 176 

banca final de defesa. Para exames de Qualificação II, tanto para o mestrado como 177 

para o doutorado, a banca deve ser formada com a composição completa da banca 178 

final de defesa, sendo que no caso do mestrado é preciso que haja o mínimo de um 179 

professor externo, e no caso de doutorado um mínimo de dois professores externos, 180 



além dos demais membros. O Prof. Heliodorio Sampaio sugeriu que se algum membro 181 

da banca desistir, que a sua substituição pode ser feita pela coordenação ad hoc. Ele 182 

comentou que casos fortuitos podem sempre acontecer e nesse sentido é importante 183 

que sejam indicados suplentes. O Prof. Rodrigo Baeta esclareceu que, pelo 184 

regulamento interno do PPGAU, toda banca deve ser homologada. A Profa. Paola 185 

Berenstein Jacques ponderou, no entanto, que se a banca não mudar após o primeiro 186 

ou o segundo exame de qualificação, não faria sentido uma nova homologação. 187 

Resultado da votação após discussão: Aprovada por unanimidade pelo Colegiado os 188 

critérios para homologações de bancas, conforme proposta do Prof. Rodrigo Baeta, 189 

acima descrita. Também aprovada a possibilidade das bancas subsequentes às 190 

Qualificações I ou II não serem novamente homologadas se a composição não mudar. 191 

Encaminhamentos: reformular fichas dos estudantes incorporando as informações 192 

sobre composição de banca, para que seja feito acompanhamento pela Secretaria e 193 

Coordenação do PPG AU, nos casos em que não serão necessárias novas 194 

homologações pela parte do Colegiado. Item 5 - Nota definitiva da CAPES – após 195 

recurso à presidência. Considerações importantes e planejamento para a 196 

recuperação da nota 5 frente à última reunião da PROPG com os coordenadores: 197 

O Prof. Rodrigo Baeta retomou a discussão sobre mudanças necessárias da política 198 

acadêmica do programa, no sentido de recuperar uma boa avaliação frente aos 199 

critérios da área na CAPES. Nesse sentido, enfatizou a concentração de orientandos 200 

em poucos orientadores, bem como o fato de existirem muitos professores sem 201 

orientandos – pelo menos 7 no programa. O professor fez a proposição que número 202 

de orientandos por orientador deveria ser limitado a cinco, sendo que chegando a 203 

esse limite haveria um “bloqueio” do orientador. A Profa. Paola Berenstein Jacques se 204 

colocou contra o bloqueio, ponderando que devem ser feitas negociações para essa 205 

distribuição – pensando numa fase de transição. Ela considera que a Comissão de 206 

seleção tem um papel importante no sentido de colaborar para uma melhor 207 

distribuição. A Profa. Ana Fernandes perguntou quantos dos professores permanentes 208 

sem orientandos são novos. O Prof. Rodrigo respondeu que são cinco. O Prof. 209 

Heliodorio comentou que há orientadores sobrecarregados. Ao mesmo tempo, 210 

destacou que não se sente apto a orientar trabalhos de ciências sociais, mas de 211 

arquitetura e urbanismo, sinalizando que o número de orientandos tem relação com os 212 

perfis e afinidades de pesquisas dos orientadores e orientandos, não devendo haver 213 

um número rígido. A Profa. Juliana Nery reforçou que não é apenas uma questão 214 

quantitativa, que há especificidades para o mestrado e para o doutorado. O Prof. 215 

Fernando Ferraz afirmou que existem professores mais conhecidos que outros, e que 216 

os primeiros são mais demandados. A Profa. Glória colocou que acredita que essa 217 



discussão deve ser retomada no debate da reestruturação, buscando-se avançar, a 218 

partir das considerações feitas, para uma distribuição mais equitativa das orientações 219 

e tentando responder as exigências da avaliação da CAPES. Encaminhamentos: 220 

retomar discussão e deliberação sobre critérios para distribuição equitativa de 221 

orientações, dialogando com as exigências do sistema de avaliação da CAPES, em 222 

reunião posterior. Item 6 - Rotinas do PPGAU: homologação de bancas, de 223 

defesas, processos. Cotutela: Cotutela do Doutorando Piero Carapiá Lima Baptista 224 

com a Universidad de Sevilla. Conforme previsto em acordo de cotutela, amparado 225 

pelo Convênio de Cooperação Acadêmica, Científica e Tecnológica entre a 226 

Universidad de Sevilla (Escuela Internacional de Arquitectura) e a Universidade 227 

Federal da Bahia, o período de permanência do doutorando será́ de 01 de novembro 228 

de 2018 até 31 de outubro de 2019, sem prejuízo da norma de retorno com ao menos 229 

seis meses de antecedência da defesa da tese, cujo título é “A instrumentalização do 230 

poder público pelo poder privado: planejar e construir o urbano em áreas tradicionais e 231 

portuárias, um diálogo entre Salvador e Lima/Callao”. O Prof. Rodrigo Baeta 232 

esclareceu que, como previsto, a cotetula em questão não exige recursos do PPGAU, 233 

sendo que a defesa poderá ser feita com uso do Skype. Resultado da votação: 234 

Aprovado por unanimidade pelo Colegiado. Processos. Trancamento parcial de 235 

disciplinas - Alan Juliano da Rocha Santos. O colegiado considerou que o processo 236 

está mal instruído. A data é de 10 de novembro de 2017 – e o aluno já foi reprovado 237 

nas disciplinas. O colegiado orientou a devolver em diligência para a secretaria, para 238 

maiores explicações. Também deve ser consultado o orientador. Encaminhamento: 239 

Devolver em diligência para a secretaria, para que a mesma explique o que 240 

aconteceu. Consultar e solicitar esclarecimentos ao orientador. Trancamento por 241 

motivo de saúde - Pedro Aloisio Cedraz Nery. O pedido foi encaminhado para o 242 

SMURB. Resultado da votação: Aprovado por unanimidade pelo Colegiado. Matricula 243 

fora do prazo - Daniel Juracy Mellado Paz. Daniel Paz, entrou em 2015, mas não se 244 

matriculou em vários semestres subsequentes. Resultado da votação: Aprovado por 245 

unanimidade pelo Colegiado a matricula fora do prazo em todos esses semestres. 246 

Processo de Trancamento total por motivo de saúde de Beth Eliana Moreira da Silva. 247 

Resultado da votação: Aprovado por unanimidade pelo Colegiado. Processo de 248 

Aproveitamento de estudos por motivo de saúde de Beth Eliana Moreira da Silva. 249 

Resultado da votação: Aprovado por unanimidade pelo Colegiado. Processo de 250 

Aproveitamento de estudos de Helayna Goes Soares. Resultado da votação: 251 

Aprovado por unanimidade pelo Colegiado. Encaminhamentos gerais sobre os 252 

processos apresentados: Orientar a secretaria a registrar e abrir os processos, 253 

conforme os trâmites institucionais exigidos, padronizando as rotinas. Homologação 254 



de Teses e Dissertações. Homologação da Tese intitulada “A Antiga Industria Têxtil 255 

Soteropolitana: um Patrimônio Industrial invisível”. Autora: Maria Elena Castore. 256 

Resultado da votação após discussão: Aprovada por unanimidade pelo colegiado. 257 

Homologação da Tese intitulada “Urbanismo e Educação: Escola Parque e sua 258 

Relação com o Plano Urbanístico de Salvador - EPUCS/CPUCS”. Autor: Eduardo 259 

Henrique Santos Teixeira. Resultado da votação após discussão: Aprovada por 260 

unanimidade pelo colegiado. Homologação da Tese intitulada “Uma fronteira sutil: 261 

Entre o projeto do novo e a conservação do existente. Brasil e Itália no século XXI” – 262 

Autor: Federico Calabrese. Resultado da votação após discussão: Aprovada por 263 

unanimidade pelo colegiado. Homologação da Dissertação intitulada “O emprego do 264 

ferro na arquitetura da cidade de salvador entre os anos de 1808 e 1939: estudo e 265 

contribuições para intervenções de restauro”. Autor: Elias José de Almeida Machado. 266 

Resultado da votação após discussão: Aprovada por unanimidade pelo colegiado. 267 

Homologação de Bancas de Mestrado e Doutorado. Mestrado: Exame de 268 

Qualificação I (mestrado): Discente: Ana Verônica Cook Fernandes. Título do 269 

Projeto: “A adaptação de edificações históricas para uso como museus: implicações e 270 

resultados.” Data e Horário: A agendar. Membros da Banca: Nivaldo Vieira de Andrade 271 

Junior - Orientador(a) - PPG-AU, Lídia Quieto Viana - Coorientador(a) - PPG-AU, 272 

Rodrigo Espinha Baeta - Membro Interno PPG-AU, Griselda Pinheiro Klüppel - 273 

Membro Interno - PPG-AU. Exame de Qualificação I (mestrado): Discente : Laís de 274 

Matos Souza. Título do Projeto: “Arquitetura moderna da saúde em Salvador: 275 

atualização funcional e preservação dos valores culturais.” Data e Horário: A agendar. 276 

Membros da Banca: Nivaldo Vieira de Andrade Junior - Orientador(a) - PPG-AU, 277 

Antônio Pedro Alves de Carvalho - Coorientador(a) - PPG-AU, Ana Carolina de Souza 278 

Bierrenbach - Membro Interno - PPG-AU, Lídia Quieto Viana - Membro Interno - PPG-279 

AU, Renato Gama Rosa Costa - Membro Externo - Fiocruz. Exame de Qualificação I 280 

(doutorado): Discente: Rosana Santana dos Reis. Título do Projeto: “Projeto, 281 

implantação e gestão de rotas acessíveis em sítios históricos urbanos: legislação, 282 

processo, uso e análise das melhores práticas.” Data e Horário: 28/09/2018, na sala 283 

da Congregação, Faculdade de Arquitetura, às 15:00h. Membros da Banca: Antonio 284 

Pedro Alves de Carvalho - Orientador(a) - PPG-AU/UFBA, Marília Moreira Cavalcante 285 

- Membro Externo - UNIFACS, Lirandina Gomes Sobrinho - Membro Externo - UNEB, 286 

Biagio Maurício Avena - Membro Externo - IFBA. Doutorado: Exame de Qualificação 287 

I (doutorado): Discente: Larissa Scarano Pereira Matos da Silva. Título do Projeto: 288 

“Sinalização Urbana e Acessibilidade para Pessoas com Deficiência: o caso de sítios 289 

históricos tombados de capitais brasileiras.” Data e Horário: 19/10/2018, na sala do 290 

GEA-Hosp, CEAB, Faculdade de Arquitetura, às 14:30h. Membros da Banca: Antonio 291 



Pedro Alves de Carvalho - Orientador(a) - PPG-AU/UFBA, Aline de Figueirôa Silva - 292 

Membro Interno - PPG-AU/UFBA, Angelina Dias Leão Costa - Membro Externo - 293 

PPGAU UFPB, Laura Bezerra Martins - Membro Externo - UFPE, Biagio Maurício 294 

Avena - Membro Externo - IFBA. Exame de Qualificação II (mestrado): Discente: 295 

Fabio Pina de Souza. Título da Dissertação: “A Cidade Universitária do EPUCS”. Data 296 

e Horário: Não informado. Membros da Banca : Luiz Antônio de Souza - Orientador(a) 297 

- Professor Colaborador - PPGAU-UFBA, Junia Cambraia Mortimer - Coorientador(a) - 298 

Professor Permanente - PPGAU-UFBA, Antônio Heliodorio Lima Sampaio - Membro 299 

Interno - Professor Permanente - PPGAU-UFBA, Thaís Troncon Rosa - Membro 300 

Interno Professor Colaborador - PPGAU-UFBA, Klaus Chaves Alberto - Membro 301 

Externo - Professor do Programa de Pós Graduação em Ambiente Construído - 302 

PROAC-UFJF. Defesa Final (mestrado): Discente: Anna Raquelle Edingnton. Título 303 

da Dissertação: “Pegue a visão: trajetórias de moradores de rua na cidade do 304 

Salvador.” Data e Horário: 30 de outubro de 2018, 9:00hs (a confirmar). Membros da 305 

Banca: Fernando Gigante Ferraz - Orientador(a) - PPG-AU/UFBA, Thais Trancon 306 

Rosa - Coorientador(a) - PPG-AU/UFBA, Cibele Saliba Rizek - membro externo - 307 

USP/São Carlos, Anete Brito Leal Ivo - membro externo - FFCH/UFBA. Defesa Final 308 

(Tese): Discente: Ernesto Regino Xavier de Carvalho. Título do Projeto: “Bahianidade 309 

a moda inglesa ou arquitetura baiana para inglês ver? Ressonâncias britânicas na 310 

arquitetura residencial no subúrbio soteropolitano (1850-1948).” Data e Horário: 03 de 311 

dezembro de 2018, às 14:00. Membros da Banca: Rodrigo Espinha Baeta - 312 

Orientador(a) - PPG-AU/UFBA, José Carlos Huapaya Espinoza - Coorientador(a) - 313 

PPG-AU/UFBA, Luis Antonio Fernandes Cardoso - Membro Interno - PPG-AU/UFBA, 314 

Ana Carolina de Souza Bierrenbach - Membro Interno - PPG-AU/UFBA, Maria do 315 

Carmo Baltar Esnaty de Almeida - Membro Externo - IFBA, Maria Marta dos Santos 316 

Camisassa - Membro Externo - UFV. Defesa Final (Tese): Discente Ana Cristian 317 

Alves de Magalhães. Título do Projeto: “Argamassas de cal com adições: contribuição 318 

para o desenvolvimento de formulações para o restauro”. Data e Horário: 30/11/2018 319 

(sexta-feira), às 9:00h - a confirmar. Membros da Banca: Mário Mendonça de Oliveira - 320 

Orientador(a) - PPG-AU/UFBA, Rosana Muñoz - Coorientador(a) - PPG-AU/UFBA, 321 

Cybèle Celestino Santiago - Membro Interno - PPG-AU/UFBA, Vanessa Silveira Silva - 322 

Membro Externo- PPGEE/UFBA, Tatiana Bittencourt Dumet - Membro Externo - 323 

PPEC/UFBA, Helena Carasek Cascudo - Membro Externo - PPG-GECON/UFG. 324 

Revalidação de diploma: Processo de Revalidação de Diploma de Mestrado de 325 

Christina Tereza Portela Bandeira de Oliveira. O Prof. Rodrigo Baeta esclareceu que o 326 

Programa se habilitou a realizar anualmente até três processos de revalidação de 327 

mestrado e três do doutorado, seguindo as definições da Plataforma Carolina Bori. 328 



Encaminhamento: foi montada uma comissão para apreciação da solicitação e 329 

posterior submissão ao Colegiado, formada pelos Professores Rodrigo Espinha Baeta, 330 

Luis Antônio Fernandes Cardoso e Marcia Genésia de Sant’Anna. Nada mais havendo 331 

a tratar, a reunião foi encerrada e para constar, eu, Glória Cecília dos Santos 332 

Figueiredo, lavro a presente ata em 9 páginas e 328 linhas, que após lida e aprovada 333 

será assinada por todo(a)s. 334 


