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Aos vinte e um dias, do mês de dezembro, de dois mil e dezoito, às 9:00h, na Sala de 1 

Reuniões do PPG-AU, reuniu-se o colegiado do Programa de Pós-Graduação em Arqui-2 

tetura e Urbanismo da UFBA, sob a presidência da Vice-Coordenadora do Programa, 3 

Professora Glória Cecília dos Santos Figueiredo, presentes os seguintes professores: 4 

Ana Maria Fernandes, Antônio Heliodório Lima Sampaio, Any Brito Leal Ivo, Luiz Antonio 5 

Fernandes Cardoso, Márcia Genésia de San’Anna, Naia Alban Suarez, Nivaldo Vieira de 6 

Andrade Junior e Rosana Muñoz. Também estavam presentes os representantes estu-7 

dantis: Dilton Lopes, Josane dos Santos Oliveira, Sonia mendes Reis Nascimento Silva, 8 

Maria Alice Pereira da Silva. Verificado o quórum mínimo, sob a presidência da Vice-9 

Coordenadora do PPGAU, foi dado início à reunião com a seguinte pauta: Informes; 10 

1. Processos de Revalidação de Diplomas; 2. Homologação dos Resultados do Processo 11 

Seletivo para a Turma de 2019-1. Informes: a Professora Naia Alban sugeriu que as atas 12 

das reuniões do Colegiado do PPGAU sejam feitas por funcionários administrativos e 13 

orientou que para isso deve-se solicitar à administração esse apoio de secretariado. In-14 

formou ainda o recebimento de uma máquina ACNC – máquina de corte vetorizado – que 15 

será instalada no Laboratório de Tecnologia. Também comunicou a retomada das obras 16 

– 3ª fase – para a conclusão do anexo novo, estando em estudo o nome dessa edificação 17 

– havendo a sugestão de ser chamado Pasqualino Magnavita. Terminado os informes, 18 

passou-se imediatamente aos pontos de pauta.  1. Processos de Revalidação de Di-19 

plomas: A comissão composta pelos Professores Luiz Antônio Fernandes Cardoso, Már-20 

cia Genésia de Sant’Anna e Rodrigo Baeta, sob presidência do primeiro, realizou a análi-21 

se dos processos de revalidação de diploma de mestrado (encaminhados à Universidade 22 

Federal da Bahia no ano de 2011) de Christina Tereza Portelada de Oliveira e Carolina 23 

Maria de Araújo Martins Silva Leite, ambos realizados na Universidade de Évora com as 24 

respectivas dissertações: “O crescimento urbano e a problemática da conservação das 25 

características históricas – arquitetônicas; o caso dos Alçados na Rua Grande, sem São 26 

Luiz do Maranhão – Brasil” e “Leitura Morfológicas do Centro Histórico de Alcantara [Ma-27 

ranhão, Brasil]”. Após o Professor Luiz Antônio Fernandes Cardoso tecer breve relato do 28 

desenvolvimento dos trabalhos e esclarecer que os referidos cursos de mestrado não 29 

seguem o modelo de Bologna, mas possuem estrutura semelhante aos praticados no 30 

Brasil, fez-se a leitura dos pareceres, que por unanimidade foram aprovados. 2. Homo-31 

logação dos Resultados do Processo Seletivo para a Turma de 2019-1: Após breve 32 

relato feito pelas Professoras Glória Cecília dos Santos Figueiredo e Any Brito Leal Ivo 33 



sobre o processo de seleção e a indicação da necessidade de avaliação coletiva desse 34 

processo, com a sugestão de se realizar reunião específica para essa análise no início do 35 

semestre de 2019.1 com o objetivo melhorar o processo de seleção, a Professora Naia 36 

Alban reforçou o seu entendimento de que, não obstante previsto no edital, é fundamen-37 

tal que o candidato seja avaliado na área de concentração na qual fez a sua inscrição, o 38 

que foi referendado pela Professora Ana Maria Fernandes – que concordou com a ne-39 

cessidade de avaliação desse processo, informando seu interesse em participar dessa 40 

avaliação e se colocou à disposição para uma possível revisão dos moldes e critérios do 41 

processo de seleção. A Professora Rosana Muñoz fez considerações positivas à organi-42 

zação do processo seletivo, parabenizando a sua coordenação pela organização dos 43 

trabalhos. Em seguida foi lido o resultado, que foi homologado por unanimidade. Nada 44 

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e para constar, eu, Any Brio Leal Ivo, lavro 45 

a presente ata em duas páginas e quarenta e sete linhas, que após lida e aprovada será 46 

assinada por todo(a)s os presentes. 47 


