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Ao vigésimo sexto dia de abril de dois mil e dezenove, na sala de Atelier do 1 

CEAB, reuniu-se o colegiado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 2 

Urbanismo sob a presidência do coordenador, Professor Rodrigo Espinha 3 

Baeta. Presentes o(a)s professore(a)s: Antônio Heliodorio Lima Sampaio, Any 4 

Brito Leal Ivo, Felipe Tavares da Silva, Glória Cecília dos Santos Figueiredo 5 

(Vice Coordenadora), José Carlos Huapaya Espinoza, Juliana Cardoso Nery, 6 

Luiz Antonio Fernandes Cardoso, Rodrigo Espinha Baeta (Coordenador), 7 

Rosana Munõz e os representantes do corpo discente Larissa Scarano Pereira 8 

Matos da Silva, Dilton Lopes Almeida Júnior, Josane dos Santos Oliveira e 9 

Maria Alice Pereira da Silva. Informes: Início das atividades do intercâmbio 10 

com a Bartlett School. A Professora Glória Cecília dos Santos Figueiredo 11 

anunciou o início da disciplina Política Democracia e Direito à Cidade – Módulo 12 

2, em Intercâmbio Lugar Comum & DPU-Bartlett/UCL, para o dia 29 de abril de 13 

2019. Reembolso de recurso para participação em eventos. O Professor 14 

Rodrigo Baeta informou que é necessário guardar os comprovantes para 15 

composição do processo, e que o pagamento pode acontecer em caráter 16 

retroativo. Sobre a pós-graduação à distância. O Professor Rodrigo Baeta 17 

sugeriu desconsiderar a participação do PPGAU nessas discussões, por 18 

enquanto, já que a ideia não está sequer regulamentada e sendo considerada 19 

pela Subárea de Arquitetura e Urbanismo da CAPES.  Edital da CAPES de 20 

apoio a eventos. A Professora Juliana Cardoso Nery informou que estão 21 

abertas inscrições para o edital. Edital 002 do CAPES PRINT. O Professor 22 

Rodrigo Baeta informou que estão abertas inscrições para o Edital 002 do 23 

CAPES Print, até o dia 12 de maio. Sobre esta questão, a Professora Juliana 24 

Nery trouxe uma dúvida de Professora Naia Alban Suarez sobre se um 25 

professor aposentado poderia se beneficiar com o CAPES PRINT – com bolsas 26 

e/ou auxílios. A Professora Any Brito Ivo informou que, a princípio, o Professor 27 

Aposentado não poderia se beneficiar do PRINT.  Encerrado todos os informes, 28 

se passou aos pontos de pauta. Item 1: Desligamento do professor 29 

Fernando Gigante Ferraz do colegiado. O Professor Rodrigo Baeta informou 30 

que o Professor Fernando Ferraz pediu desligamento do colegiado do PPG-AU 31 
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por motivos de saúde. Seu pleito foi aprovado por unanimidade. Item 2: 32 

Processos de desburocratização das rotinas do PPG-AU. Novas regras 33 

para aproveitamento de disciplinas e atividades no PPG-AU – mestrado 34 

ou doutorado. O Professor Rodrigo Baeta informou que, conforme acordado 35 

na última reunião ordinária, foi feita pela secretaria consulta à SUPAC, que 36 

informou que não havia nenhuma necessidade de envio de processo para o 37 

aproveitamento de disciplina solicitada por aluno do PPG-AU – quando o 38 

aproveitamento se referir a disciplinas e/ou atividades cursadas em programas 39 

da UFBA. A SUPAC afirmou que este deveria ser um procedimento interno do 40 

programa. Ficou acordado, então: O aluno preenche formulário apresentado na 41 

reunião e o envia juntamente com o histórico escolar ou declaração do 42 

professor da disciplina informando a sua nota. Se a disciplina tiver sido cursada 43 

no PPG-AU, é imediatamente aproveitada. Se foi cursada em outros programas 44 

da UFBA, o orientador do discente precisa enviar parecer indicando quais 45 

disciplinas ele acha pertinente aproveitar. No caso de disciplinas cursadas fora 46 

do programa, o discente deverá preencher o formulário relativo a esta 47 

modalidade indicando quais disciplinas que fez em programas fora da UFBA 48 

quer aproveitar, assim como as disciplinas do PPG-AU que entende que são 49 

equivalentes - é preciso apontar a carga horária e os créditos de cada disciplina 50 

no formulário. Outra possibilidade é o discente indicar que quer aproveitar 51 

apenas os créditos que fez fora da UFBA. Deverá também enviar o histórico 52 

escolar com as notas das disciplinas e/ou aprovação nas atividades. Precisará 53 

enviar parecer do orientador indicando se concorda com as dispensas das 54 

disciplinas e/ou créditos cumpridos. Não obstante, para esses casos de 55 

aproveitamento de disciplinas e atividades cursadas fora da UFBA, o discente 56 

deverá também abrir processo na secretaria e anexar a documentação – já que 57 

é uma exigência do Regulamento de Ensino de Graduação e Pós-Graduação. 58 

O processo, chegando ao colegiado com o parecer positivo do orientador, terá 59 

aprovação imediata. A Profa. Any Brito Ivo pontuou a necessidade de alteração 60 

do Regulamento Interno e da grade que só reconhece as disciplinas da área 61 

que a disciplina foi cursada, para o caso das áreas de concentração serem 62 
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diferentes. O Professor Antônio Heliodorio Lima Sampaio relatou que, mesmo 63 

disciplinas que não tenham relação direta com a Área de Concentração e com 64 

o objeto de estudo, poderão agregar na formação do discente enquanto 65 

profissional. Que para nenhuma destas situações haveria a necessidade de 66 

burocratizar o processo de solicitação. O Professor Rodrigo Baeta afirmou que, 67 

pelas novas regras, o aluno apenas apresenta a proposta de aproveitamento 68 

para o orientador que aprova a equivalência das disciplinas a serem 69 

aproveitadas – ou apenas os créditos – situação que afeta apenas disciplinas 70 

feitas fora do PPG-AU e não aprovadas pelo orientador no ato da matrícula. Ou 71 

seja, o orientador é deverá emitir um parecer com a indicação das disciplinas 72 

que cabem ou não serem aproveitadas. A Professora Juliana Nery falou de não 73 

ter a necessidade de equivalência das disciplinas para proceder ao 74 

aproveitamento por a questão principal ser a creditação da disciplina e a 75 

operacionalização no SIGAA. A Professora Any Ivo sugeriu criar alguma 76 

atividade que viabilize a creditação das disciplinas “externas” no sistema. O 77 

Professor Rodrigo Baeta disse que os processos de aproveitamento de 78 

disciplinas cursadas fora da UFBA deverão passar pela aprovação do 79 

colegiado através da abertura de processo – mas que se já vir instruído pelo 80 

orientador, terá aprovação automática referente ao seu parecer. A orientação 81 

para o discente será a de conversar antes com o orientador e apresentar o 82 

formulário, histórico e parecer do orientador validando as disciplinas que 83 

deverão ser aproveitadas. Para alunos que já passaram pelo programa, como 84 

mestrandos ou alunos especiais, bastará o preenchimento de formulário e 85 

parecer do orientador (quando pertinente). As propostas foram aprovadas por 86 

unanimidade. Item 3: Processos de desburocratização das rotinas do PPG-87 

AU. Novas regras para aprovação de Bancas de Qualificação. O Professor 88 

Rodrigo Baeta propôs que as bancas de qualificação não tenham mais de ser 89 

aprovadas pelo colegiado, apenas pelo orientador. Apesar de ter sido sempre 90 

amplamente anunciada a necessidade de aprovação – inclusive com a ênfase 91 

de que deveria ser enviada a sua composição com no mínimo 30 dias de 92 

antecedência para garantir a homologação na reunião ordinária mensal – cerca 93 
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de metade das bancas de qualificação não são aprovadas porque são 94 

anunciadas com atraso (mas todas acabam constando em ata, pois impedir 95 

que elas aconteçam acarretaria um grande prejuízo ao programa – pelos 96 

atrasos inevitáveis que geraria). Ou seja, mais de metade não passa pela 97 

análise de colegiado. As que chegam para aprovação tomam um tempo 98 

enorme na reunião, bem como para confeccionar as atas (que também 99 

anunciam as 6, 7 que chegam depois). Por outro lado, várias bancas de 100 

qualificação são sequer anunciadas. Por outro lado, o colegiado deveria 101 

entender que a qualidade e idoneidade da banca é da responsabilidade – 102 

assim como um compromisso ético – do orientador, e não cabe ao colegiado 103 

julgar a sua escolha. Se ela estiver de acordo com o que é deliberado pelo 104 

Regulamento de Graduação e Pós-Graduação da UFBA e pelo Regulamento 105 

Interno do PPG-AU, só resta ao colegiado (ou a coordenação, como proposto) 106 

aprová-la. Para mestrado: no mínimo 3 membros, sendo pelo menos um de 107 

fora do PPG-AU – ou seja, com exceção do orientador, todos podem ser de 108 

fora do programa. O co-orientador não entra na contabilidade dos 3 – apesar 109 

de sua avaliação constar em ata. Todos precisam ser professores. Para 110 

doutorado: no mínimo cinco membros, sendo pelo menos dois de fora do PPG-111 

AU – ou seja, com exceção do orientador, todos podem ser de fora do 112 

programa.  O co-orientador não entra na contabilidade dos 5 – apesar de sua 113 

avaliação constar em ata. Todos precisam ser professores. Pesquisadores 114 

Associados são membros externos, a não ser que sejam da categoria "co-115 

orientador". O "co-orientador" pode ser de outros programas e de outras 116 

universidades; ele não aparece em ata nem como membro interno nem externo 117 

e sim como "co-orientador". A proposta foi aprovada por unanimidade. Item 4: 118 

Aproveitamento de Estudos. Kaíc Fernando Ferreira Lopes. O Professor 119 

Antônio Heliodorio Sampaio relatou o processo de aprovação de disciplinas 120 

cursadas no PPEC/UFBA por seu orientando, dando parecer positivo (ENGM54 121 

e ENG535). Aprovado por unanimidade. Lais de Matos Souza. Processo de 122 

aproveitamento de disciplinas cursadas como aluna especial (ARQ522, 123 

ARQB10, ARQ711 E ARQB03). Aprovado por unanimidade. Mariana Nogueira 124 
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Peregrino de Albuquerque. Processo de aproveitamento de disciplinas 125 

cursadas em Programa na UFPB. Encaminhamento: direcionar para o 126 

Professor Nivaldo Vieira de Andrade Junior relatar, já que é o orientador da 127 

discente. Aprovado o encaminhamento por unanimidade. Item 5: Processos 128 

Discentes – trancamento. Anna Paula Ferraz Dias Vieira. Processo de 129 

trancamento de disciplina (ARQB21) fora do prazo devido à mudança de 130 

orientador e matrícula fora do prazo em outra disciplina especificada na 131 

solicitação (ARQB16). Sobre a solicitação da matrícula fora do prazo profa. 132 

Rosana Muñoz observou que a aluna já perderia por falta (25% de frequência). 133 

Aprovado o trancamento, mas não a matrícula, pois será solicitado à 134 

interessada um esclarecimento a mais sobre a justificativa. Gabriela Linhares 135 

da Silva. Processo de trancamento de disciplina fora do prazo (ARQB11) e 136 

matrícula fora do prazo em outra disciplina especificada na solicitação 137 

(ARQB10). Aprovado o trancamento, mas não a matrícula, pois será solicitado 138 

à interessada um esclarecimento a mais sobre a justificativa. A Professora 139 

Rosana Muñoz sugeriu ler os regulamentos da UFBA para ver se procede, para 140 

casos futuros, a aprovação do trancamento fora de prazo, uma vez que este só 141 

é permitido sob a justificativa de problema de saúde. A Professora Any Brito Ivo 142 

lembra de orientar os discentes a justificar a solicitação, pois não tem como 143 

aprovar sem fundamentar a decisão. Josane Dos Santos Oliveira. Processo 144 

de trancamento de disciplina fora do prazo (ARQB11) e matrícula fora do prazo 145 

em outra disciplina especificada na solicitação. Aprovado por unanimidade. 146 

Geraldo Bezerra Araújo. Processo de trancamento total do semestre 2019.1 147 

por motivo de saúde. Aprovado por unanimidade. Janaina Chavier Silva. 148 

Processo de trancamento total do semestre 2019.1 por motivo de saúde. 149 

Aprovado por unanimidade. Item 6: Homologação de Defesas e Trabalhos 150 

Finais (Teses e dissertações). Robério Coelho. Dissertação. Decisões 151 

Projetuais e sua Importância no Conforto Ambiental da Edificação. Orientador. 152 

 Arivaldo Leão Amorim. Aprovado por unanimidade. Item 7: 153 

Homologação de Bancas Finais. Defesa de Tese: Sergio Dias Maciel. 154 

Ensino de Projeto em Ambiente Digital: aspectos pedagógicos, tecnológicos e 155 



ATA DA 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COLEGIADO DE CURSO DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E 
URBANISMO DA FAUFBA, REALIZADA EM 
26/04/2019. 

 

Página 6 de 8 

 

cognitivos. 6 de maio de 2019, às 14 horas no LCAD. Arivaldo Leão de 156 

Amorim, Orientador – PPG-AU UFBA; Érica de Sousa Checcucci, Membro 157 

Interno – PPG-AU UFBA; Natalie Johanna Groetelaars, Membro Interno – 158 

PPG-AU UFBA; Maria Lúcia Malard, Membro Externo – NPGAU UFMG; Daniel 159 

Carvalho Moreira, Membro Externo – UNICAMP. Aprovado por unanimidade.  160 

Thais de Miranda Rebouças. O Bairro e o Plano: Estratégias e Disputas em 161 

torno da Produção do Espaço Urbano em Salvador-Ba e no Bairro 2 de Julho. 162 

03 de junho de 2019, 10:00. Ana Fernandes, Orientadora – PPG-AU UFBA, 163 

Laila Nazem Mourad, Coorientadora – DPTDS/UCSAL; Ângela Gordilho Souza, 164 

Membro Interno – PPG-AU UFBA; Luiz Antônio Souza, Membro Interno – PPG-165 

AU/UFBA; Aparecida Netto Teixeira, Membro Externo – DPTDS/UCSAL; 166 

Fabrício Leal De Oliveira, Membro Externo – IPPUR/UFRJ. Aprovado por 167 

unanimidade. Defesa de Dissertação: Pedro Chaves Cerchiari. Produção 168 

habitacional no Campo Urbano do Centro Histórico de Salvador, Bahia: a 7a 169 

Etapa da intervenção no Pelourinho. 23 / 05 / 2019, 13:00. Elyane Lins Corrêa, 170 

Orientadora – PPG-AU UFBA; José Carlos Huapaya, Coorientador – PPGAU 171 

UFBA; Glória Cecília Figueiredo, Membro Interno – PPG-AU UFBA; Laila 172 

Mourad, Membro Externo – Programa de Pós-Graduação em Planejamento 173 

Territorial e Desenvolvimento Social da Universidade Católica do Salvador. 174 

Item 8: Diagnóstico PPG-AU pós-Sucupira considerando novos critérios 175 

de avaliação - continuação. Número de orientandos por orientador. 176 

Voltando às discussões sobre a distribuição de orientandos por orientador, que 177 

têm tomado bastante tempo do colegiado, o Professor Rodrigo  Baeta propôs 178 

que Professor Permanentes com 7 ou mais orientandos (como orientador 179 

principal) não poderão mais assumir orientações até o final do ano corrente, a 180 

não ser em casos excepcionais – quando o perfil do aluno e o conteúdo de seu 181 

trabalho exigirem a orientação daquele docente. Nesse caso, o professor 182 

deverá enviar carta à coordenação do programa justificando o fato de ser 183 

imprescindível a sua condição de orientador do discente em questão. Essa 184 

resolução não altera a atual quantidade de orientações daqueles professores 185 

com mais de 7 orientandos. Só restringe que aqueles que tenham 7 ou mais 186 
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assumam novas orientações até o final do ano – o que afeta diretamente o 187 

compromisso com candidatos ao doutorado pelo Dinter celebrado com a UFG. 188 

Para o próximo processo seletivo ordinário (para o ano de 2020), esses 189 

professores poderão assumir novas orientações desde que, ao início do 190 

próximo ano, tenham menos de 7 orientandos. Aprovado por unanimidade. 191 

Item 8: Prazo para defesa de dissertações e teses. O Professor Rodrigo 192 

Baeta informou que o prazo considerado para a CAPES e para a UFBA é o da 193 

defesa final e não o prazo de depósito (4 semestres para mestrado e 8 para 194 

doutorado – com a extensão de mais um semestre para as duas categorias 195 

para o PPG-AU). Deverá ser reforçado junto aos discentes que, no caso de não 196 

conseguirem cumprir o prazo, é preciso solicitar a extensão através de carta à 197 

coordenação avalizada pelo orientador. Para diminuir a média de tempo das 198 

defesas, O Professor Rodrigo Baeta defende a suspender de punição no 199 

processo seletivo para alunos reingressos – exigindo, por outro lado, o trabalho 200 

finalizado para concorrer ao processo seletivo nesse caso. Um aluno que entra 201 

com o trabalho praticamente finalizado e defende em muito pouco tempo, 202 

melhora imensamente a média de tempo de defesas. A Professora Any Brito 203 

Ivo ponderou sobre a retirada da punição como um incentivo a que os alunos 204 

não terminem suas teses e dissertações e tentem sempre o reingresso. O 205 

Professor Luiz Antonio Fernendes Cardoso propôs verificar em outros 206 

programas de que forma é tratada a questão. O Professor Rodrigo Baeta 207 

esclareceu que a proposta, na verdade, dificulta o reingresso, já que o aluno só 208 

poderá reingressar com o trabalho pronto. Item 9: Dinter UFG.  – aprovação 209 

de comissão para Processo Seletivo. O Professor Rodrigo Baeta propôs 210 

composição de comissão para o processo seletivo do Dinter formado por ele, 211 

pelo Professor José Carlos Huapaya e pelo Professor Luiz Antonio Fernendes 212 

Cardoso. Aprovado por unanimidade. Item 10: Conselho Editorial para a 213 

Coleção do PPG-AU. O Professor Rodrigo Baeta sugeriu rever a composição 214 

do Conselho Editorial para a Coleção do PPG-AU. Propôs uma comissão 215 

formada pelos Professor Any Brito Ivo e José Carlos Huapaya, coordenadores 216 

do NAPPE, mais os professores decanos do programa, caso estes aceitem. Ou 217 
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seja: Ana Fernandes, Angela Maria Gordilho Souza, Antônio Heliodorio Lima 218 

Sampaio, Any Brito Leal Ivo (Coordenação Editorial), Arivaldo Leão de Amorim, 219 

Gilberto Corso Pereira, Jose Carlos Huapaya Espinoza (Vice Coordenação 220 

Editorial), Luiz Antonio Fernandes Cardoso, Márcia Sant’Anna, Mário 221 

Mendonça de Oliveira, Paola Berenstein Jacques, Pasqualino Romano 222 

Magnavita. Aprovado por unanimidade. Item 11: Seminário de avaliação do 223 

PPG-AU.  Foi proposto o seminário para o início do segundo semestre de 224 

2019. Aprovado por unanimidade. Item 12: Montagem de comissão para 225 

elaboração do novo projeto do PPG-AU. Foi proposta a composição da 226 

Comissão pelos professores Rodrigo Baeta, Felipe Tavares, o representante 227 

discente Dilton Lopes, e consulta aos professores Paola Berenstein Jacques e 228 

Gilberto Corso. Aprovado por unanimidade.  Item 13: Novas regras para o 229 

Processo Seletivo. O Professor Rodrigo Baeta sugeriu formar uma comissão, 230 

junto com as professoras Glória Cecília Figueiredo e Any Brito Ivo, para 231 

elaborar o Edital para a turma de 2020-1 com propostas de melhorias e novo 232 

funcionamento do processo de seleção. Ficou acordado que ele faria um 233 

esboço – frente ao que já foi discutido em outra reunião – e apresentaria ao 234 

colegiado. A comissão foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais 235 

nenhum assunto a ser tratado, o coordenador deu por encerrada a reunião e, 236 

para constar, a presente Ata foi lavrada por mim, Leilane Alves de Argôlo 237 

Santos, em oito (08) páginas e duzentas e trinta e nove (239) linhas, que, depois 238 

de lida, apreciada e aprovada, deverá ser assinada por todos os presentes. 239 


