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COLEGIADO DE CURSO DO PROGRAMA 
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Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, reuniu-se o Colegiado do 1 

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

nador Professor Rodrigo Espinha Baeta. Presentes o(a)s professore(a)s: Any Brito Leal 3 

Ivo, Fernando Gigante Ferraz, a Vice Coordenadora Glória Cecília dos Santos Figueire-4 

do, Juliana Cardoso Nery, Naia Alban Suarez, Nivaldo Vieira de Andrade Junior, Márcia 5 

Genésia de Sant’Anna, Mário Mendonça de Oliveira, o Coordenador Rodrigo Espinha 6 

Baeta, Rosana Muñoz, os representantes estudantis: Dilton Lopes, Josane dos Santos 7 

Oliveira, Sonia Mendes Reis Nascimento Silva, e o convidado, Professor Joaquim Antô-8 

nio Rodrigues Viana Neto. Informes. Estudante Haitiano do PAEC: A Profa. Glória Ce-9 

cília Figueiredo informou sobre o estudante haitiano admitido pelo PAEC, Fécu Méttelus, 10 

que ainda não havia conseguido chegar em Salvador, pela situação do país, na qual a 11 

embaixada brasileira encontra-se fechada, o que o impede de reaver seu passaporte e 12 

obter o visto. A Profa. Juliana Nery sugeriu que ele faça uma procuração com a UFBA, 13 

em nome de algum professor da coordenação para fazer a matrícula em pesquisa orien-14 

tada.  Ela também informou que se ele chegar até o dia 20 de março de 2019, ainda seria 15 

possível fazer matrícula em outras disciplinas. Reunião Extraordinária de Avaliação do 16 

Processo Seletivo: Foi agendada para o dia 15 de março uma Reunião Extraordinária 17 

do Colegiado para avaliação do Processo Seletivo; serão convidado(a)s o(a)s membros 18 

da Comissão de Seleção. Dinter com a UFG: O Coordenador, Professor Rodrigo Baeta, 19 

informou que o DINTER foi aprovado pela Universidade Federal de Goiás – que arcará 20 

com todos os custos. Contudo, é preciso aprovar o aumento de 15 vagas de doutorado – 21 

referente às vagas oferecidas ao Dinter – no Conselho Acadêmico de Ensino (CAE). Re-22 

forma da Previdência: A Profa. Any Brito Ivo comentou possíveis efeitos da Reforma da 23 

Previdência em curso, na qual os funcionários públicos poderão ter problemas em aver-24 

bar o tempo de serviço. Ela orientou que o(a)s professore(a)s façam agendamento no 25 

INSS, através do número 135, sendo que nessa ocasião poderão fazer a certidão de 26 

averbação. Anexo Pasqualino: A Professora Naia Alban Suarez, Diretora da FAUFBA, 27 

informou a retomada da obra do Anexo Pasqualino, sendo que os recursos já se encon-28 

tram na administração central. A Profa. reforçou que o edifício antigo do PPG-AU será um 29 

espaço para práticas de tecnologia, e que o PPG AU vai ganhar o primeiro andar do novo 30 

prédio – sendo este futuro espaço 2,5 vezes maior que o antigo. Calourosa: A Profa. 31 

Naia Alban Suarez, Diretora da FAUFBA, esclareceu que nenhum professor vai ser reti-32 

rado da sala de aula, em função da Calourosa, já que a ideia é que haja adesão voluntá-33 

ria. Concluídos os informes, passou-se aos pontos de pauta. Item 1 –  Processo do es-34 



tudante Manuel Maria do Nascimento Junior, que solicita extensão de prazo ou 35 

trancamento do semestre letivo de 2019-1. A Profa. Any Brito Ivo relatou que Manuel 36 

Maria do Nascimento Junior é estudante de mestrado ingresso em 2014, mas que devido 37 

ao seu histórico de depressão crônica, ele solicitou trancamento retroativo de cinco se-38 

mestres – o que foi confirmado. Ela também informou que no mês de dezembro de 2018 39 

o estudante entregou o material para as Qualificações I e II. O processo apresenta um 40 

laudo de médico do SUS. Para garantir a defesa final no semestre de 2019.1, o mesmo 41 

também solicita extensão de prazo ou trancamento. O Prof. Rodrigo Baeta explicou que 42 

não há necessidade de ampliação de prazo – já que ele teve cinco trancamentos e, por 43 

isso, está no prazo. Diante dos pedidos, o Colegiado aprovou por unanimidade o tranca-44 

mento de mais um semestre, a mudança de data da banca para o exame de Qualificação 45 

II e a de Defesa Final de Manuel Maria do Nascimento Junior. Item 2 – Relato Progra-46 

mação Didática, Matrícula e SIGAA. O Prof. Rodrigo Baeta afirmou que o SIGAA é um 47 

bom sistema, mas que a customização pela parte da UFBA é muito ruim. Ele relata sobre 48 

os problemas de comunicação para dúvidas e auxílio, que hoje não há contato telefônico, 49 

sendo que as ocorrências são enviadas para a secretaria do programa e que a mesma 50 

encaminha para o help desk. O Prof. Rodrigo Baeta relatou que a rotina da oferta das 51 

disciplinas mudou em todos os sentidos – detalhando algumas mudanças. Foi comentado 52 

que o Prof. Pasqualino Romano Magnavita não teria acesso ao sistema, pois não teria 53 

SIAPE (devido ao fato de ser aposentado). O prof. Rodrigo Baeta esclareceu que o Pro-54 

fessor já estava cadastrado no sistema – que isso não era impedimento, e que outros 7 55 

professores aposentados estavam com acesso. A Profa. Naia Alban defendeu que haja 56 

um plano de transição, já que a estrutura do currículo irá mudar. Ela sugere que seja 57 

agendada uma reunião com a SUPAC. O Prof. Fernando Gigante Ferraz destacou que os 58 

problemas de extrema urgência são a matrícula e a defesa. Item 3 – Montagem de co-59 

missão para processo classificatório de bolsas de estudos. O Prof. Rodrigo Baeta 60 

colocou a necessidade de reformular e lançar o Edital de Bolsas com rapidez, sendo que 61 

naquele momento estavam disponíveis: 2 bolsas de mestrado do CNPq (sendo uma des-62 

tinada ao programa PAEC), 3 bolsas de doutorado da CAPES, 3 de doutorado da 63 

FAPESB e 3 bolsas de mestrado da FAPESB. Foi sugerida, pelo Professor Rodrigo Bae-64 

ta, a inclusão no edital da consideração da auto declaração como negro ou pardo – du-65 

rante o processo seletivo – como mais um critério para a classificação dos pleiteantes a 66 

bolsa no processo seletivo e, consequentemente, atribuição das bolsas. Também foi su-67 

gerida a inclusão do critério de vulnerabilidade socioeconômica – se atestada pela 68 

PROAE – como critério para a classificação dos pleiteantes a bolsa no processo seletivo 69 

e, consequentemente, atribuição das bolsas. Logo após, foi indicada a Comissão Perma-70 

nente de Bolsas (para os anos de 2019 e 2020), que deverá reformular o edital de bolsas 71 



e realizar o processo seletivo: Profas. Glória Cecília dos Santos Figueiredo, Any Brito Ivo, 72 

Rosana Muñoz e Gabriela Leandro Pereira, além da estudante de doutorado, Maria Alice 73 

Pereira da Silva, e a estudante de mestrado, Thiscianne Moraes Pessoa. Após o exposto, 74 

a plenária aprovou todos as mudanças no edital, bem como a Comissão Permanente de 75 

Bolsas. Item 4 – Documento de área. Debate a partir das demandas da Coordenação 76 

da Área de Arquitetura, Urbanismo e Design da CAPES. O Prof. Rodrigo Baeta pontu-77 

ou o processo de construção de dois Documentos de Área diversos; um para a subárea 78 

de Arquitetura e Urbanismo e outro para a Subárea de Design. Foi uma grande conquista 79 

conseguida a partir dos apelos dos cursos de pós-graduação das duas subáreas. Item 5 80 

– Editais Capes e CNPQ. Sobre a implementação do Programa Capes Print na UFBA, 81 

foi relatado, pela Vice Coordenadora, Professora Glória Cecília Figueiredo, que houve 82 

uma primeira reunião com a PROPG e que haverá uma outra reunião agendada para o 83 

dia 20 de fevereiro de 2019. Há muitas falhas de comunicação e dúvidas sobre a forma 84 

de destinação de recursos, sem ainda estar claro se os projetos transversais que foram a 85 

base da proposta da UFBA serão levados em consideração – no caso do PPG-AU, o 86 

mesmo construiu o tema em consonância com os programas de Antropologia, História e 87 

ISC; mas na apresentação da PROPG da primeira reunião, apareceram mais 3 progra-88 

mas vinculados ao grande tema Cidade, História e Ambiente. Foi informado também que 89 

a prioridade do Comitê Gestor da PROPG UFBA para o CAPES Print é o lançamento 90 

imediato do edital para o doutorado sanduíche. A estudante Eliana Ursine pontuou o 91 

atraso do edital de bolsa sanduíche – já que muitas bolsas foram indicadas para o ano de 92 

2018. Para melhor gerenciar o CAPES Print, bem como outros editais de pesquisa que os 93 

professores, pesquisadores e alunos do PPG-AU poderão submeter propostas, o Coor-94 

denador sugeriu a criação de Comissão de Apoio à Pesquisa encabeçada pela Vice Co-95 

ordenadora, Professora Glória Cecília dos Santos Figueiredo – que promoverá e articula-96 

rá a elaboração coletiva de projetos institucionais. A Profa. Naia Alban Suarez reforçou a 97 

importância da Comissão, destacando que as Profas. Ana Fernandes e Paola Berestein 98 

Jacques poderiam ajudar na orientação. O Prof. Nivaldo Vieira de Andrade Junior sugeriu 99 

que também fosse criada uma Comissão de Apoio à Internacionalização, incluindo os 100 

processos de co-tutela, mudando a situação atual de iniciativas pontuais e isoladas e 101 

melhorando a nota do programa. A criação das duas comissões foram aprovadas por 102 

unanimidade pelo Colegiado – e foi acordado que o coordenador faria uma consulta por 103 

e-mail para capturar os interessados. Item 6 – Plataforma Sucupira – Programação. O 104 

Prof. Rodrigo Baeta relatou a dificuldade de preenchimento da plataforma Sucupira em 105 

função da não atualização do Lattes por alguns professores. Ele reforçou que as informa-106 

ções sobre Projetos de Pesquisa devem ser também enviadas, para que se possa relaci-107 

onar a produção do corpo do programa aos projetos de pesquisa. Item 7 – Apoio ao 3º 108 



Congresso Internacional de História da Construção Luso-Brasileira: O Prof. Mário 109 

Mendonça de Oliveira apresentou ao PPG-AU uma solicitação de recursos para trazer 110 

um convidado externo para o 3º Congresso Internacional de História da Construção Luso-111 

Brasileira, organizado pelo NTPR e com apoio do PPG-AU. O Prof. Rodrigo Baeta expli-112 

cou que não será possível contar com tal apoio antes da liberação dos recursos de 113 

PROAP, previsto para sair por volta de maio de 2019 (mas muito incerto ainda), com um 114 

valor menor que do ano passado – em torno de R$ 60.000,00, dada a redução de nota do 115 

programa. O Prof. Rodrigo Baeta sugeriu que o PPG-AUI se comprometa em apoiar o 116 

Congresso, caso o recurso saia a tempo. A Profa. Naia Alban informou que a unidade se 117 

disponibiliza em colaborar institucionalmente, sendo que há possibilidade de buscar apoio 118 

/ recursos junto ao CAU e ao CREA. Os encaminhamentos de apoio do Programa, condi-119 

cionado à disponibilização da liberação dos recursos PROAP, bem como o apoio institu-120 

cional da unidade foram aprovados por unanimidade pelo Colegiado. O colegiado do 121 

PPG-AU acordou que, tendo recursos, apoiaria o evento num valor de até 10% do 122 

PROAP. Item 8 – Comissão para elaboração do Projeto de Agenciamento do Espa-123 

ço do Novo do PPG-AU: A Profa. Naia Alban Suarez solicitou a criação de uma Comis-124 

são para pensar a distribuição do PPG-AU no novo prédio (Anexo Pasqualino). Sugeriu-125 

se que a comissão seja formada pelo Professores Rodrigo Espinha Baeta, Nivaldo Vieira 126 

de Andrade Junior, Any Brito Ivo, Fábio Macedo Velame, Federico Calabrese e Sérgio 127 

Kopinski Ekerman – com apoio da Professora Naia Alban. A criação da Comissão e as 128 

indicações dos seus membros foram aprovadas por unanimidade pelo Colegiado, com a 129 

implantação condicionada ao aceite pela parte dos indicados. Item 9 – Semana PPG-AU 130 

– discussão sobre data, formato e programação: A Profa. Glória Cecília Figueiredo 131 

informou sobre a programação do evento. Ficou marcada uma reunião o dia 11 de março 132 

com os grupos de pesquisa para definir a dinâmica da oficina de linhas e grupos de pes-133 

quisa, prevista para o dia 13 de março. Item 10 – Reconsideração do cancelamento de 134 

matrícula do aluno de Doutorado Daniel Mellado Paz – e posterior matrícula fora do 135 

prazo em ARQ 790 – Pesquisa Orientada. Daniel Mellado Paz é doutorando neste Pro-136 

grama, e por já ter concluído a creditação do currículo mínimo exigida, encontrou-se afas-137 

tado das atividades acadêmicas internas (sala de aula), para o desenvolvimento de seu 138 

projeto de tese através de pesquisas e escrita – tendo voltado às atividades em julho de 139 

2018. Por conta dos motivos explicitados, o doutorando, equivocadamente, entendeu não 140 

ser necessária a formalização da sua matrícula via sistema com a inscrição em discipli-141 

nas, já que o mesmo havia fechado sua creditação e encontrava-se em desenvolvimento 142 

de sua pesquisa sob orientação do Prof. Dr. Luiz Antonio Fernandes Cardoso, que reitera 143 

a solicitação. Contudo, sua matrícula foi cancelada. Diante do exposto, ele solicita sua 144 

reintegração ao quadro de discentes de doutorandos deste Programa, tendo em vista seu 145 



adianto processo de curso e finalização da sua pesquisa. Ou seja, ele pede reconsidera-146 

ção do cancelamento de sua matrícula – sem a necessidade de extensão de prazo. O 147 

colegiado aprovou o seu pleito por unanimidade. O discente Daniel Mellado Paz também 148 

solicitou que, após ser reintegrado no doutorado, a matrícula fora do prazo em ARQ 790 149 

– Pesquisa Orientada. O colegiado aprovou por unanimidade. Item 11 – Homologação 150 

de Teses e Dissertações. Dissertação de José Ferreira Nobre Neto. Título: O impacto 151 

urbano de edificações complexas: o caso do Hospital São Rafael em Salvador-BA. Apro-152 

vada por Unanimidade. Tese de João Carlos Silveira Dannemann. Título: Arquitetura da 153 

água em salvador: legibilidade na preservação de fontes e chafarizes públicos. Aprovada 154 

por Unanimidade. Tese de Ana Cristian Alves de Magalhães. Título do Projeto: Argamas-155 

sas de cal com adições: contribuição para o desenvolvimento de formulações para o res-156 

tauro. Aprovada por Unanimidade. Item 12 – Homologação de Bancas. Mestrado 157 

(Dissertação): Qualificação I. Discente: Débora Marques da Silva Araújo. Título: 158 

Moradia: Casa e Cidade - Análise qualitativa dos espaços livres de uso comum nos 159 

empreendimentos do Minha Casa Minha Vida nas modalidades - Empresa e Entidades - 160 

Faixas 1 e 2, em Salvador/Bahia (2009-2018). Banca: Profa. Angela Maria Gordilho 161 

Souza (Orientadora) – PPG-AU; Profa. Thais Troncon Rosa (Coorientadora) – PPG-AU; 162 

Profa. Heliana Faria Mettig Rocha (Membro Externo) – FAUFBA/Pesquisadora PPGAU; 163 

Profa. Silvana Sá de Carvalho (Membro Externo) – UCSAL- Universidade Católica de 164 

Salvador. Mestrado (Dissertação): Qualificação I. Discente: José Fernando Marinho 165 

Minho. Título: Arquitetura de João Filgueiras Lima, Lelé: Recorrência e industrialização 166 

nas passarelas de Salvador. Banca: Nivaldo Vieira de Andrade Junior (Orientador) – 167 

PPG-AU/UFBA; Sérgio Kopinski Ekerman (Coorientador) – FAUFBA; Lidia Quièto Viana 168 

(Membro Externo) – PPG-AU/UFBA; Alberto Rafael Cordiviola (Membro Externo) – 169 

FAUFBA. Mestrado (Dissertação): Defesa Final. Discente: Camila Brandão Machado. 170 

Título: Conflitos Urbano-Ambientais em Área de Proteção Ambiental: o Caso do 171 

Residencial Coração de Maria em Salvador, Bahia. Banca: Angela Maria de Almeida 172 

Franco (Orientadora) – PPG-AU; Ana Maria Fernandes (Coorientadora) – PPG-AU; Laila 173 

Nazem Mourad (Membro Externo) – DPTDS/UCSAL; Patricia Campos Borja (Membro 174 

Externo) – MAASA/POLITÉCNICA/UFBA. Mestrado (Dissertação): Defesa Final. 175 

Discente: Harlan Rodrigo Ferreira da Silva. Título: Análise Geoespacial e 176 

Desenvolvimento Orientado ao Transporte para o Município Salvador - Ba. Banca: 177 

Gilberto Corso Pereira (Orientador) – PPG-AU; Arivaldo Leão de Amorim (Membro 178 

Interno) – PPG-AU; Juan Pedro Moreno Delgado (Membro Externo) – PPEC. Mestrado 179 

(Dissertação): Defesa Final. Discente: Thiscianne Moraes Pessoa. Título: Teresina, uma 180 

cidade entre rios: estudo da gestão das águas pluviais na zona sul. Banca: José Carlos 181 

Huapaya Espinoza (Orientadora) – PPG-AU; Ana Lúcia Ribeiro Camillo da Silveira 182 



(Coorientadora) – UFPI; Ângela Maria Gordilho Souza (Membro Interno)  PPG-AU; Luiz 183 

Roberto Santos Moraes – (Membro Externo) – MAASA/UFBA. Doutorado (Tese): 184 

Qualificação II. Discente: Thais de Miranda Rebouças. Título: O Bairro e o Plano: 185 

Estratégias e Disputas em Torno da Produção do Espaço Urbano no Brasil e no Bairro 2 186 

de Julho em Salvador, Brasil. Banca: Ana Fernandes (Orientadora) – PPG-AU; Laila 187 

Nazem Mourad (Coorientadora) – DPTDS/UCSAL; Ângela Gordilho Souza (Membro 188 

Interno) – PPG-AU; Luiz Antônio Souza (Membro Interno) – PPG-AU; Maria Aparecida 189 

Teixeira Neto (Membro Externo); DPTDS/UCSAL; Fabrício Oliveira (Membro 190 

Externo) – IPPUR/UFRJ. Doutorado (Tese): Qualificação II. Discente: Daniel Andrade 191 

Caribé. Título: Tarifa Zero: mobilidade urbana, produção do espaço e direito à cidade. 192 

Banca: Angelo Szaniecki Perret Serpa (Orientador) – PPG-AU; Ana Maria Fernandes 193 

(Membro Interno) – PPG-AU; Gilberto Corso Pereira (Membro Interno) – PPG-AU; 194 

Rosana de Freitas Boullosa  (Membro Externo) – PDGS-UFBA/UnB; Juan Pedro Moreno 195 

Delgado (Membro Externo) – MEAU-UFBA. Doutorado (Tese): Qualificação II. 196 

Discente: Alexsandro Tenório Porangaba. Título: A habitação popular no ensino de 197 

arquitetura e urbanismo: uma análise curricular (1930-2017). Banca: Naia Alban Suarez 198 

(Orientador) – PPG-AU; Nivaldo Vieira de Andrade Junior (Coorientador) – PPG-AU; 199 

Angela Gordilho Souza (Membro Interno) – PPG-AU; Sergio Kopinski Ekerman (Membro 200 

Externo) – FAUFBA; Zeca Brandão (Membro Externo) – UFPE; Nabil Bonduki  (Membro 201 

Externo) – USP. Doutorado (Tese): Qualificação II. Discente: Maria Betania Guerra 202 

Negreiros Furtado. Título: Os Jesuítas no Piauí Colonial - As Fazendas de Gados da 203 

Companhia de Jesus. Banca: Luiz Antonio Fernandes Cardoso (Orientador) – PPG-AU; 204 

Rodrigo Espinha Baeta (Membro Interno) – PPG-AU; Gina Veiga Pinheiro Marocci 205 

(Membro Externo) – IFBA; Maria Herminia Olivera Hernandez (Membro Externo) – 206 

PPGAV UFBA; Eugenio de Ávila Lins (Membro Externo) – FAUFBA. Nada mais havendo 207 

a tratar, a reunião foi encerrada e para constar, eu, Glória Cecília dos Santos Figueiredo, 208 

lavro a presente ata em seis páginas e duzentas e oito linhas que, após lida e aprovada, 209 

deverá ser assinada por todo(a)s os presentes. 210 


