
ATA DA 341ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ARQUITETURA E URBANISMO DA FAUFBA, 
REALIZADA EM 26/10/2018 
 

Aos vinte e seis dias, do mês de outubro, de dois mil e dezoito, às oito e trinta da manhã, 1 
reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2 
sob a presidência do Coordenador Professor Rodrigo Espinha Baeta. Presentes o(a)s 3 
professore(a)s: Ana Maria Fernandes, Any Brito Leal Ivo, Glória Cecília dos Santos 4 
Figueiredo, José Carlos Huapaya Espinoza, Junia Cambraia Montimer, Márcia Genésia 5 
de Sant’Anna, Mário Mendonça de Oliveira, Naia Alban Suarez, Rodrigo Espinha Baeta, 6 
Rosana Muñoz e os representantes estudantis: Josane dos Santos Oliveira, Sonia 7 
Mendes Reis Nascimento Silva, Eliana Ursine da Cunha Mello. Informes: ENANPARQ. 8 
O Prof. Rodrigo Baeta fez um relato sobre o ENANPARQ, considerando que o evento 9 
foi um sucesso. Ele comentou que as atividades tiveram uma grande participação e uma 10 
ótima repercussão e sugeriu uma Moção de Louvor para a Profa. Angela Maria Gordilho 11 
Souza, Coordenadora Geral do encontro recém-eleita Presidente da ANPARQ. A Moção 12 
foi aprovada por unanimidade. O Prof. Rodrigo Baeta informou que os próximos 13 
encontros serão realizados na UNB (2020) e na USP de São Carlos (2022). O 14 
Coordenador também informou que o PPG-AU foi o programa mais agraciado pelo 15 
Prêmio ANPARQ 2018, com os prêmios de Melhor Dissertação de Mestrado, para o 16 
egresso Denis Alex Barboza de Matos, orientado pela Profa. Márcia Sant’Anna e 17 
coorientado pelo Prof. Fábio Velame, bem como o prêmio de melhor livro autoral, 18 
conquistado pelo Prof. Rodrigo Baeta. Ele comentou ainda a contradição expressa no 19 
fato de que todos os programas premiados tiveram queda de nota na última avaliação 20 
quadrienal da CAPES. O Coordenador também relatou a realização, no dia 15/10/2018, 21 
da primeira reunião do Fórum de Coordenadores de Programas de Arquitetura e 22 
Urbanismo – organização independente. Foi construído um documento que propõe uma 23 
reorientação do processo de avaliação e da política de área da CAPES. Esse 24 
documento foi lido na reunião institucional da CAPES e Prof. Rodrigo Baeta acredita 25 
que a constituição desse Fórum já está mudando a representação da área. Uma das 26 
principais questões apontadas pelo documento foi a necessidade de haver dois 27 
documentos de áreas, devido às peculiaridades das áreas de Design e de Arquitetura e 28 
Urbanismo. Nesse sentido, foi formada Comissão pela Coordenação de Área da CAPES 29 
para confeccionar o documento alternativo da subárea de Arquitetura e Urbanismo, da 30 
qual o Prof. Rodrigo Baeta faz parte. Prêmio ANPUR. O Coordenador informou que 31 
está aberta chamada para o Prêmio ANPUR e solicita apoio dos membros de colegiado 32 
para o incentivo de submissões de trabalhos de mestrado e doutorado pelos estudantes 33 
e egressos. Ele informou que a Comissão avaliadora deverá ser formada por seis 34 
professores. O Prof. Rodrigo Baeta também esclarece que, no caso dos prêmios de 35 
artigos e livros, a submissão é direta pelos autores. Dinter com a UFG. O Prof. Rodrigo 36 
Baeta fez um pequeno relato sobre o Dinter de Goiás, informando que conseguiu 37 
reverter a desistência da Universidade Federal de Goiás, argumentando por e-mail as 38 
qualidades do programa – relatando a quantidade imensa de bolsistas de produtividade 39 
do CNPQ que temos, os prêmios recebidos e os inúmeros eventos nacionais e 40 
internacionais que acolhemos. Ele também informou que irá em uma missão, em 41 
conjunto com o Prof. José Carlos Huapaya, para Goiás no dia 12 de novembro de 2018, 42 
bem como decretou a previsão de entrada de  10 a 15 estudantes de mestrado e 43 
doutorado via esse DINTER. Plataforma Sucupira. O Coordenador informou que o 44 
prazo para envio da Plataforma Sucupira encerrará no dia 22/02/2019. Nesse sentido, 45 
ele solicitou que os professores e estudantes atualizem os seus currículos lattes. Ele 46 
também comentou que será realizada uma nova reunião com os estudantes do 47 
programa para tratar da produção discente em conjunto com os seus orientadores. Ele 48 
esclarece que legalmente nenhum estudante pode ser impedido de qualificar ou 49 



defender por conta de sua baixa ou nenhuma produção. A Profa. Marcia Sant’Anna 50 
explanou sobre a necessidade de relativizar a cobrança da produção dos estudantes de 51 
mestrado, pelo pouco tempo que tem para elaborar a dissertação, sendo que por isso, 52 
eles têm produção mais significativa a posteriori, a exemplo do estudante Denis Matos 53 
que ganhou o prêmio de dissertação do ENANPARQ – que deverá se tornar livro. Já no 54 
caso do doutorado, se espera que o estudante tenha uma trajetória de pesquisa, 55 
devendo ter uma produção mais regular. A Vice Coordenadora destacou a importância 56 
de o Prof. Rodrigo Baeta integrar a comissão que vai elaborar a proposta do documento 57 
da área de Arquitetura e Urbanismo, no sentido de levar essas questões. Saldo PROAP. 58 
O Prof. Rodrigo Baeta informou o saldo atual do PROAP, no valor de R$ 34.000,00, 59 
bem como o direcionamento do valor de R$ 15.000,00 para a EDUFBA. O Prof. informou 60 
decisão, no sentido de utilização do saldo remanescente, de os pedidos de diária serem 61 
atendidos na ordem em que chegarem. COPENE. A representante estudantil Josane 62 
dos Santos Oliveira deu um informe sobre a participação de estudantes do programa no 63 
COPENE, que é uma Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, realizado de 15 64 
a 18 de outubro de 2018 em Uberlândia. Ela relata que nesse encontro foi criada a 65 
cadeira / sessão temática de Arquitetura e Urbanismo. Territórios Populares. A Profa. 66 
Glória Cecília Figueiredo informou que ela e a Profa. Ana Fernandes irão participar em 67 
São Paulo da Terceira Reunião da Pesquisa Territórios Populares, realizada em uma 68 
rede nacional, coordenada pelo LABCidade – USP. Salvador e suas Cores. A 69 
representante estudantil Josane dos Santos Oliveira também discorreu sobre o 70 
Seminário Salvador e suas Cores, que contará com a presença de professores de 71 
universidades de países africanos e pede colaboração dos presentes na divulgação. 72 
Concluídos os informes, passou-se aos pontos de pauta. Item 1 – Aprovação de 73 
Convênio da FAUFBA com a Facultad de Arquitectura de la Universidad de la 74 
Rioja, Argentina. O Coordenador relatou que essa iniciativa de convênio envolveu o 75 
Prof. José Carlos Huapaya Espinoza, visando fortalecer um trabalho de pesquisa entre 76 
a Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Rioja e o PPG-AU/UFBA. O Prof. 77 
José Carlos Huapaya Espinoza  destacou a possibilidade de constituição de um Minter 78 
entre as duas instituições – e que mantém desde maio contínuo diálogo. Nessa primeira 79 
etapa de aproximação, o acordo de cooperação tem como referência o modelo usado 80 
no Projeto Diálogos Metropolitanos Lima-Salvador. Para seguir o trâmite formal, a 81 
proposta precisa ser aprovada no Colegiado antes de seguir para o setor de convênios 82 
da UFBA. Foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado. Item 2 – Relato do Processo 83 
Seletivo do PPG AU. As Profas. Glória Cecília dos Santos Figueiredo e Any Brito Leal 84 
Ivo relataram que a estratégia de antecipar a seleção feita pela coordenação anterior do 85 
programa, resultou num grande número de inscrições.  No caso do Mestrado, houve 89 86 
candidaturas inscritas, sendo 87 Homologadas. No caso do Doutorado, registrou-se 26 87 
candidaturas, sendo todas homologadas. Item 3 – Proposta para novas condições 88 
para Professores do PPGAU orientarem doutorado. Foi relatado pelos 89 
Coordenadore(a)s que alguns candidato(a)s ao doutorado não se inscreveram no 90 
processo seletivo pela dificuldade de conseguir orientadore(a)s. O Prof. Rodrigo Baeta 91 
esclareceu que atualmente, do total 27 professores permanentes do Programa, 10 não 92 
podem orientar. Também não podem orientar 7 professores colaboradores. O Prof. 93 
destacou que existem algumas situações em que temos alguns professores orientando 94 
e que pela regra vigente, não poderiam. Essa regra exige que para orientar um 95 
estudante de doutorado o professor deve ter finalizado ao menos duas orientações de 96 
mestrado. O Prof. Rodrigo Baeta ponderou, inclusive, que considera, muitas vezes, mais 97 
fácil orientar doutorado do que mestrado, já que o pesquisador nesse caso tem maior 98 
autonomia e experiência. Ele chamou a atenção ao fato de termos professores 99 
qualificados, porém impedidos de orientar. A Profa. Rosana Muñoz relatou que perdeu 100 
três possíveis orientandos por que pelas regras atuais ela não poderia orientar. Logo, o 101 
Coordenador defendeu que alguma solução precisaria ser encontrada, já que há muitos 102 
professores sobrecarregados de um lado, ou que não podem orientar de outro. Ele então 103 
defendeu que todos os professores permanentes do PPG-AU não só pudessem, como 104 



devessem orientar doutorado. No caso dos professores colaboradores, ele sugeriu que 105 
a restrição seja reduzida à exigência de apenas uma orientação concluída de mestrado. 106 
Sobre as restrições e condições vigentes para orientação, a Profa. Márcia Sant”Anna 107 
afirmou que não se trata de uma regra, mas sim de uma prática. Ela não vê problema 108 
em mudar tal prática, se queremos ampliar o número de doutorandos, distribuir melhor 109 
as orientações, etc. A Profa. Márcia Sant’Anna ponderou, no entanto, que entende que 110 
tanto orientações de mestrado como de doutorado são difíceis. Ela acredita que 111 
depende de cada estudante, da sua disposição em buscar orientação. A Profa. também 112 
sugeriu que sejam repensadas as dissertações, pois antes podia-se fazer um trabalho 113 
próximo do doutorado, mas agora o tempo é menor – mas o caráter do trabalho não se 114 
reconfigurou. Nesse sentido, entende que é preciso rediscutir o que é mestrado na 115 
atualidade. O Prof. Rodrigo Baeta afirmou que a regra sobre as orientações de 116 
doutorado funcionava quando entravam apenas 10 estudantes, mas enfatiza que com 117 
o processo de renovação do programa, 30% dos professores são muito jovens. A Profa. 118 
Ana Fernandes pondera que a capacidade de orientação exige um processo de 119 
aprendizagem, saber delimitar objetos, construir metodologia, ter experiência com 120 
iniciação científica etc. Ela não é contrária a flexibilização das condições para se tornar 121 
orientador do programa, mas entende que o programa tem que ter alguma forma de 122 
discutir isso publicamente. O Prof. Mario Mendonça de Oliveira se posicionou de acordo 123 
com a flexibilização; mas só ponderou que o professor deve ser doutor e do corpo 124 
permanente. O Prof. Rodrigo Baeta colocou que o processo de recredenciamento foi 125 
bastante criterioso e justo na avaliação que fez para admissão do atual corpo docente. 126 
Ele também afirmou que é importante que o professor permanente, quando for 127 
consultado, reflita se se sente capaz de orientar, mantendo a coerência com a sua 128 
formação e trajetória acadêmica. Finalmente, o Coordenador colocou em votação a 129 
proposta que, se aprovada, deve ser cumprida de imediato: todos os professores 130 
permanentes serão considerados aptos para orientar estudantes de doutorado; os 131 
professores colaboradores que tenham concluído, pelo menos, uma orientação ou duas 132 
coorientações de mestrado, estarão aptos a orientar doutorado. Aprovado por 133 
unanimidade pelo Colegiado. Item 4 – Proposta de promoção de Professores 134 
Colaboradores a Permanentes. O Coordenador colocou em discussão a proposta de 135 
indicação de mudança de categoria do(a)s professore(a)s Érica de Sousa Checcucci, 136 
Gabriela Leandro Pereira, Joaquim Antonio Rodrigues Viana Neto e Thaís Troncon 137 
Rosa – de Professore(a)s Colaboradore(a)s para Permanentes. Aprovado por 138 
unanimidade pelo Colegiado. A Profa. Márcia Sant”Anna relembrou do acordo, feito no 139 
recredenciamento mais recente, de que a Profa. Odete Dourado Silva seja 140 
descredenciada quando concluir a orientação do estudante Sergio Marcelino da Motta 141 
Lopes, ao passo que a Profa. Aline Maria Costa Barroso poderá mudar da categoria de 142 
Pesquisadora Associada para a de Professora Colaboradora. O Prof. Rodrigo Baeta 143 
lembrou que na lógica de avaliação da Capes, o número de professores colaboradores 144 
deve ser limitado. Item 5 – Mapeamento da Pesquisa da FAUFBA. A Vice 145 
Coordenadora, Profa. Glória Cecília dos Santos Figueiredo, sugeriu que a nova versão 146 
do Mapeamento da Pesquisa seja ampliada, agregando além das informações sobre 147 
pesquisa que constam nos RITs, as informações da Plataforma Sucupira. Ela inclusive 148 
se comprometeu a ajudar a nova Coordenadora de Pesquisa, a Profa. Aline Maria Costa 149 
Barroso, nesta empreitada. A Profa. Glória Cecília sugeriu que o Mapeamento da 150 
Pesquisa seja discutido no seminário do PPG AU, previsto para março de 2019, e que 151 
seja construído de modo articulado com a graduação. A estudante Josane dos Santos 152 
Oliveira reforçou a importância da articulação entre a pós-graduação e a graduação. 153 
Aprovado por unanimidade pelo Colegiado. Item 6 – Necessidade de revisão parcial 154 
do Regulamento Interno – montagem de comissão. O Prof. Rodrigo Baeta comentou 155 
sobre a necessidade de revisão do regulamento interno – já que observa que muitas 156 
das suas definições não são cumpridas. Nesse sentido, ele propôs a criação de uma 157 
comissão para realizar essa revisão e apresentar uma proposta para discussão com o 158 
Colegiado. A Comissão será formada pelos professores Rodrigo Espinha Baeta, Marcia 159 



Genésia de Santana e Any Brito Leal Ivo, além da representante estudantil, Sonia 160 
Mendes Reis Nascimento Silva. Item 7 – Rotinas. Homologação de Teses e 161 
Dissertações. Dissertação de Dilton Lopes de Almeida Júnior; À Margem: Diante da 162 
Poesia, Diante da Cidade; Orientadora: Paola Berenstein Jacques. Homologada por 163 
unanimidade pelo Colegiado. Processos Discentes. Aproveitamento de Estudos. 164 
Aproveitamento de estudos de Valdicleia de Oliveira Ferreira – aprovado por 165 
unanimidade pelo colegiado. Aproveitamento de estudos de Mário Vítor de Sousa 166 
Bittencourt Bastos – aprovado por unanimidade pelo colegiado. Aproveitamento de 167 
estudos de Mariana Barbosa Sodre – aprovado por unanimidade pelo colegiado. 168 
Aproveitamento de estudos de Helayna Góes Soares – aprovado por unanimidade pelo 169 
colegiado. Aproveitamento de estudos de Joaquim da Silva Nunes Junior – aprovado 170 
por unanimidade pelo colegiado. Todos os casos apresentados foram de solicitações 171 
de aproveitamento de disciplinas e atividades que os discentes cursaram anteriormente 172 
no próprio PPG-AU, na condição de alunos especiais ou como estudantes de mestrado 173 
(no caso deles agora estarem no doutorado). Houve um entendimento coletivo que 174 
casos desses tipos deveriam ser aprovados automaticamente – essa rotina pode ser 175 
facilitada no processo de revisão do Regulamento Interno do Programa.  Aprovado por 176 
unanimidade pelo Colegiado. Trancamento de disciplina. Foram apresentadas as 177 
seguintes solicitações de trancamento de disciplina pelos respectivos estudantes: Maria 178 
Alice Pereira da Silva. Trata-se de um caso de trancamento fora do prazo. Aprovado 179 
pelo Colegiado por maioria com uma abstenção. Eduardo Augusto Galvão Costa. Trata-180 
se de um caso de trancamento fora do prazo relativo ao semestre 2018-2, envolvendo 181 
uma questão de saúde. Foi proposto o encaminhamento ao SMURB. Aprovado pelo 182 
Colegiado por maioria com uma abstenção. A solicitação de Adriana Alcântara Andrade 183 
Pires não foi apreciada, pois não foi apresentada nenhuma justificativa para o 184 
trancamento. Solicitação de Matrícula Fora do Prazo. Foi apresentada a solicitação 185 
da estudante Karina Matos de Araújo Fadigas Cerqueira. Aprovado pelo Colegiado por 186 
unanimidade. Sobre esse caso, o Prof. Rodrigo Baeta chamou atenção para as 187 
diferenças entre o prazo máximo UFBA e o prazo do programa, informando que a UFBA 188 
não recusa matrícula antes do estudante completar 6 semestres no caso de mestrado 189 
e 10 semestres no caso de doutorado. A estudante Sonia Mendes Reis Nascimento 190 
Silva se posicionou, relatando erros cometidos pela secretaria e destacando a 191 
importância da relação entre a coordenação do programa e a secretaria. Nesse sentido, 192 
ela sugeriu que a coordenação passe as definições da reunião de colegiado para a 193 
Secretaria, buscando reverter as situações de orientações inadequadas repassadas aos 194 
estudantes pela mesma. Licença à Gestante. Foi apresentada a solicitação de licença 195 
gestante pela estudante Lucia Riba Hernandez. Aprovado pelo Colegiado por 196 
unanimidade. Atas das Reuniões n° 338, 339 e 340. Essas atas circularam na reunião 197 
para os membros do Colegiado assinarem. Seleção do Mestrado e Doutorado 2019.1. 198 
O Colegiado homologou 87 inscrições do Mestrado e 26 do Doutorado, seguindo a 199 
indicação da Coordenação do Processo Seletivo. Aprovado pelo Colegiado por 200 
unanimidade. Homologações de Bancas.  Mestrado. Defesa de Dissertação. Nome 201 
do Discente: Barbara Brena Rocha dos Santos. Título: Tática e estratégia em disputa: 202 
O caminhar na cidade como tendência de consumo. Data e Horário: 03/12/18 as 14h. 203 
Membros da Banca: Paola Berenstein Jacques / PPG-AU/UFBA - Orientador(a). Junia 204 
Mortimer / PPG-AU/UFBA - Coorientador(a). Ana Fernandes / PPG-AU/UFBA - Membro 205 
Interno. Adriana Mattos de Caúla e Silva - Membro Externo do PPG-AU/UFF. Defesa de 206 
Dissertação. Nome do Discente completo: Roberio do Nascimento Coelho. Título: 207 
Gestão e inovação na UFBA: integração de sistemas urbanos a serviço da cidadania. 208 
Data e Horário: 20 de novembro de 2018, às 14 horas no LCAD. Membros da Banca: 209 
Arivaldo Leão de Amorim / PPG-AU/UFBA - Orientador(a). Coorientador(a): Érica de 210 
Sousa Checcucci/ PPG-AU/UFBA - Membro Interno. Natalie Johanna Groetelaars / 211 
PPG-AU/UFBA - Membro Interno. Márcia Rebouças Freire / FAUFBA - Membro Externo. 212 
Qualificação I. Nome do Discente completo: Beth Leite Soares. Título do Projeto: Smart 213 
Campus UFBA. Data e Horário: Dia e horário a ser definido. Membros da Banca: Érica 214 



de Sousa Checcucci - Orientador(a) - PPG-AU/UFBA. Arivaldo Leão de Amorim - 215 
Membro Interno - PPG-AU/UFBA. Natalie Johanna Groetelaars - Membro Interno - PPG-216 
AU/UFBA. Qualificação I. Nome do Discente completo: Kyane Bomfim Santos. Título do 217 
Projeto: Eficiência energética através da fachada fotovoltaica: a funcionalidade 218 
integrada à estética. Data e Horário: Dia e horário a ser definido. Membros da Banca: 219 
Felipe Tavares da Silva - Orientador(a) - PPG-AU/UFBA. Érica de Sousa Checcucci - 220 
Membro Interno - PPG-AU/UFBA. Arivaldo Leão de Amorim - Membro Interno - PPG-221 
AU/UFBA. André Luiz Carvalho Valente - Membro Externo - EPUFBA. Qualificação II e 222 
Defesa de Dissertação. Nome do Discente: Camila   Brandão Machado. Título: Conflitos 223 
urbano-ambientais em área de proteção ambiental: o caso do Residencial Coração de 224 
Maria. Data e Horário: Qualificação II:  22/10/2018 - Defesa: 18 /12/2018. Membros Da 225 
Banca: Angela Maria de Almeida Franco - Orientador(a) – PPG-AU/UFBA. Ana Maria 226 
Fernandes - Coorientador(a) - PPG-AU/UFBA. Laila Nazem Mourad. Membro Externo - 227 
Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social dA 228 
UCSAL. Patricia Campos  Borja - Membro Externo - MAASA/ UFBA. Defesa de 229 
Dissertação. Nome do Discente: José Ferreira Nobre Neto. Título: O impacto urbano de 230 
edificações complexas: o caso do Hospital São Rafael em Salvador-BA. Membros da 231 
banca: Antônio Pedro Alves De Carvalho - Orientador(a) – PPG-AU/UFBA. Gilberto 232 
Corso Pereira - Membro Interno – PPG-AU/UFBA. Fábio Bitencourt - Membro Externo - 233 
PROARQ/UFRJ. Qualificação I. Nome do Discente: Maria das Graças Rodrigues da 234 
Silva. Título do Projeto: A presença dos Ladrilhos hidráulicos no patrimônio 235 
arquitetônico: Um panorama histórico e Tecnológico. Data e Horário: 29/10/2018, às 236 
8:00h no NTPR. Membros da Banca: Mário Mendonça de Oliveira - Orientador(a) – 237 
PPG-AU/UFBA. Larissa Acatauassu Nunes Santos - Membro Externo – MP-238 
CECRE/UFBA. Cybèle Celestino Santiago - Membro Externo – Politênica/UFBA. 239 
Doutorado. Qualificação I. Nome do Discente: Andrea Verri Bastian. Título do Projeto: 240 
A influência dos parâmetros urbanísticos na geração da energia solar fotovoltaica. Data 241 
e Horário: Período de 26 a 30  de novembro de 2018, em horário a combinar. Membros 242 
da Banca: Arivaldo Leão de Amorim - Orientador(a) / PPG-AU/UFBA. Érica de Sousa 243 
Checcucci - Membro Interno / PPG-AU/UFBA. Natalie Johanna Groetelaars - Membro 244 
Interno / PPG-AU/UFBA. Maria das Graças Borja Gondim dos Santos Pereira. Membro 245 
Externo – FAUFBA. André Luiz Carvalho Valente - Membro Externo / EPUFBA. Ricardo 246 
Rüther - Membro Externo / UFSC. Defesa de Tese. Nome do Discente completo: João 247 
Carlos Silveira Dannemann. Título: Arquitetura da água em salvador: legibilidade na 248 
preservação de fontes e chafarizes públicos. Data e Horário: 07/12/2018 às 9h00. 249 
Membros da Banca: José Carlos Huapaya Espinoza - PPG-AU/UFBA - Orientador(a). 250 
Luiz Antônio Fernandes Cardoso - PPG-AU/UFBA - Coorientador(a). Griselda Pinheiro 251 
Klüppel - PPG-AU/UFBA - Membro Interno. Alejandra Hernández Muñoz – EBA/UFBA 252 
- Membro Externo. Maria Virgínia Gordilho Martins - EBA UFBA - Membro Externo. Gina 253 
Veiga Pinheiro Marocci - IFBA - Membro Externo. Qualificação I. Nome do Discente: 254 
Camila Benezath Rodrigues Ferraz. Título do Projeto: Devir-criança e a cidade: outras 255 
histórias do centro de Vitória, Espírito Santo. Membros da Banca: Francisco de Assis da 256 
Costa - Orientador(a) - PPG-AU/UFBA. Coorientador(a) - Paola Berenstein Jacques - 257 
PPG-AU/UFBA. Pasqualino Romano Magnavita - Membro Interno - PPG-AU/UFBA. 258 
Eneida Maria de Souza Mendonça - Membro Externo - PPGAU-UFES. Clara Luzia 259 
Mendonça - Membro Externo – PPG-AU/UFES. Qualificação I e Qualificação II. Nome 260 
do Discente completo: Rosa Ribeiro Barboza de Oliveira. Título: Mundos em movimento: 261 
mobilidade e desejo de cidade. Data e Horário: 12/11/2018 às 14:30. Membros da 262 
Banca: Profa. Ana Fernandes - Orientador(a) - PPG-AU/UFBA. Prof. André Lemos - 263 
Membro Externo - Comunicação-UFBA. Prof. Ihering Alcoforado - Membro externo - 264 
Economia-UFBA. Profa. Urpi Montoya - Membro Externo - Antropologia-UFBA. Prof. 265 
Benny Schvarsberg - Membro Externo - Arquitetura-UnB. Todas as bancas foram 266 
aprovadas pelo Colegiado por unanimidade. O que ocorrer. A Profa. Marcia Sant’Anna 267 
relatou que dois estudantes de mestrado, orientados por ela, defenderam suas 268 
dissertações em 2016 e 2017, mas até agora não homologaram seus trabalhos, sendo 269 



que o prazo do regulamento é de 60 dias. O Prof. Rodrigo Baeta comentou que não 270 
temos ainda registro de atividade de defesa final no SIGAA, sendo que as bancas não 271 
funcionam como uma atividade, o que dificulta o acompanhamento. Ele informa que vai 272 
solicitar a lista dos estudantes irregulares que já defenderam, mas que ainda não tem 273 
registro no sistema, bem como a lista de egressos, para fazer uma comunicação pública 274 
no sentido de os mesmos regularizarem suas situações. Ele também acredita que essa 275 
rotina deve ser tratada na revisão do regulamento. A Profa. Glória Cecília pediu 276 
esclarecimentos sobre a possibilidade de criação de disciplinas, considerando que o 277 
programa está em processo de reestruturação. O prof. Rodrigo Baeta sugeriu que as 278 
novas disciplinas sejam, por enquanto, criadas como Tópicos Especiais, e depois da 279 
reestruturação se tornem disciplinas efetivas, caso seja assim definido. A Profa. Ana 280 
Fernandes falou da questão de que o site do programa não informa o conteúdo de 281 
disciplinas que oferece, bem como dos seus planos e ementa.  A Profa. Glória Cecília 282 
perguntou sobre as disciplinas de ACCS que podem ter matrícula de estudantes da pós-283 
graduação, mesmo que não façam parte dos currículos dos programas de pós. Ela 284 
perguntou como essas disciplinas podem ser incorporadas e creditadas no currículo do 285 
PPG-AU. O Prof. Rodrigo Baeta sugeriu que seja feita consulta sobre a questão para a 286 
PROPG e a PROEXT. A estudante Eliana Ursine da Cunha Mello perguntou sobre o 287 
Capes Print, quando será executado etc. A Profa. Naia Alban Suarez prestou algumas 288 
informações sobre essa questão. As professoras Márcia Sant”Anna e Ana Fernandes 289 
sugeriram que seja feita nova articulação com os programas que construíram a proposta 290 
junto com o PPG-AU. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e para 291 
constar, eu, Glória Cecília dos Santos Figueiredo, lavro a presente ata em 6 (seis) 292 
páginas e 294 (duzentas e noventa e quatro) linhas, que após lida e aprovada será 293 
assinada por todo(a)s. 294 


