
ATA DA 353ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E 
URBANISMO DA FAUFBA, REALIZADA EM 
19/06/2019. 
 

Ao décimo nono dia do mês de junho de dois mil e dezenove, às nove horas, 1 

na sala de Atelier do CEAB, reuniu-se o colegiado do Programa de Pós-2 

Graduação em Arquitetura e Urbanismo sob a presidência do coordenador, 3 

Professor Rodrigo Espinha Baeta. Presentes os professores: Glória Cecília dos 4 

Santos Figueiredo (vice-coordenadora), José Carlos Huapaya Espinoza, 5 

Juliana Cardoso Nery, Luiz Antonio Fernandes Cardoso, Márcia Genésia de 6 

Sant’Anna, Naia Alban Suarez, Nivaldo Vieira de Andrade Junior, Rodrigo 7 

Espinha Baeta (coordenador) e Rosana Munõz. Registrou-se o afastamento da 8 

Professora Junia Cambraia Mortimer, em licença para pós-doutorado, e do 9 

Professor Antônio Heliodorio de Lima Sampaio, em viagem a trabalho. 10 

Também se registrou que a Professora Ana Fernandes está de férias. 11 

Informes: Edital CAPES COFECUB: A Professora Glória Cecília dos Santos 12 

Figueiredo informou que estava aberto edital CAPES COFECUB. A Professora 13 

Márcia Sant’Anna ficou de verificar se a professora Paola Berenstein Jacques 14 

teria interesse em coordenar a participação do PPG-AU. Edital CAPES 15 

COOPBRASS: A Professora Glória Cecília dos Santos Figueiredo discorreu 16 

sobre a importância da montagem de uma proposta coletiva, no âmbito do 17 

PPG-AU, para concorrer ao Edital Capes do Programa de Cooperação 18 

Científica Estratégica com o Sul Global / COOPBRASS, no sentido de 19 

fortalecimento das redes de cooperação com instituições de pesquisa de 20 

países da América-Latina e da África. Já se agregaram para essa construção 21 

os grupos de pesquisa EtniCidades, Lab XX (envolvido com o Projeto Diálogos 22 

Metropolitanos Lima – Salvador), Lugar Comum, ArqPop, além de 23 

pesquisadores independentes. Há uma grande limitação que é o brevíssimo 24 

tempo, pois a submissão tem como prazo limite o dia primeiro de julho de 2019. 25 

Logo, Glória Cecília ficou de dar publicidade para saber se mais algum grupo 26 

ou professor do programa está interessado em participar. A professora revelou 27 

que é preciso levantar as instituições e países do Sul com as quais integrem 28 

redes e que possuam relação de pesquisa e cooperação, bem como dos 29 

respectivos interlocutores: indicação de temas de interesse para a construção 30 



do projeto, pois estarão sendo delineando eixos temáticos comuns da proposta 31 

coletiva, a partir da leitura e articulação entre os diferentes temas dos grupos e 32 

pesquisadores envolvidos. Bolsa PNPD: O Professor Rodrigo Baeta informou 33 

sobre a necessidade de acompanhamento do prazo final das duas bolsas – 34 

vinculadas ao Laboratório Urbano e ao LabHabitar – para realizar novo Edital 35 

para o preenchimento das vagas que serão liberadas até o final do ano. 36 

Avaliação de egressos: O Professor Rodrigo Baeta informou que surgiu um 37 

novo campo na Plataforma Sucupira, referente a egressos, e que agora o 38 

programa deverá ter um zelo muito maior no preenchimento da produção dos 39 

ex-alunos (entendo o egresso como aquele que defendeu em até 5 anos 40 

passados – ou seja, começando no ano de 2013). Apoio em participação de 41 

eventos para alunos: Foi informado, pelo coordenador, que só serão 42 

contemplados com apoios (reembolsos de taxa de inscrição) aqueles discentes 43 

que contribuíram no ano passado com o preenchimento das fichas sobre a 44 

produção de 2017 e 2018 para a coleta de dados da Plataforma Sucupira, ou, 45 

pelo menos, indicando que nada fizeram. Encerrado todos os informes, se 46 

passou aos pontos de pauta. Item 1: Homologação dos resultados do 47 

primeiro processo seletivo do Dinter: O Professor Rodrigo Baeta relatou o 48 

resultado do primeiro processo seletivo do Dinter do PPG-AU UFBA com a 49 

UFG, com seus oito aprovados – sete professores da UFG e um professor 50 

substituto. Votação: homologado por unanimidade. Item 2: Abertura de novo 51 

Processo Seletivo para o Dinter: O Professor Rodrigo Baeta expôs o pedido 52 

feito pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFG, Professor Laerte Ferreira, de 53 

reabrir o processo seletivo do Dinter para o preenchimento das sete vagas 54 

remanescentes. Foi elaborado um novo edital, desta vez não restringido a área 55 

de formação e atuação dos professores da UFG que, por ventura, quiserem 56 

concorrer ao edital. Votação: O edital e o cronograma foram aprovados por 57 

unanimidade. Item 3: Editais de seleção para turma 2020-1: O Professor 58 

Rodrigo Baeta ratificou o que já havia sido aprovado na última reunião 59 

revelando, contudo, que houve algumas alterações durante a elaboração do 60 

texto do edital. Assim, as inscrições serão on-line, mas feitas através do 61 

Formulário Google – e não pelo sistema SIGAA. Outra alteração relatada em 62 

relação ao que foi aprovado na última reunião, do dia 31 de maio de 2019, é 63 

que os candidatos precisarão reunir as comprovações do Currículo em um 64 



único arquivo PDF (Caderno de Certificados), com as comprovações 65 

organizadas na sequência indicada no Barema de avaliação de títulos. 66 

Também precisarão preencher Tabela Excel de Pontuação de Currículo – 67 

organizada a partir do Barema. Só serão consideradas as produções que 68 

estiverem devidamente comprovadas (e a banca terá a prerrogativa de avaliar 69 

se a produção é pertinente àquele campo e se a comprovação é adequada). 70 

Os Currículos cujos Cadernos de Certificados não estiverem rigorosamente 71 

organizados seguindo a sequência do Barema não serão considerados – 72 

atribuindo, a este item de avaliação, nota 0,0 (zero). A Tabela Excel de 73 

Pontuação será conferida, item por item, pela banca a partir do Caderno de 74 

Certificados. Ou seja, cai a resolução aprovada na última reunião que eximia a 75 

necessidade de comprovação dos Currículos. Outra alteração, desta vez na 76 

estrutura do projeto sugerida aos candidatos, é o agrupamento do item “2. 77 

Objeto de Estudos” e “5. Referencial Teórico” em um único item:  “2. Objeto e 78 

sua Abordagem Teórica”, para que fique claro para o candidato a necessidade 79 

de inserção da abordagem teórica que irá utilizar de acordo com o objeto 80 

indicado. Os Editais serão publicados e divulgados a partir do dia 21 de junho 81 

de 2019 e estarão abertos para inscrição até o dia 04 de outubro de 2019. 82 

Votação: Os Editais do Processo Seletivo para Mestrado e Doutorado da 83 

Turma de 2020-1 foram aprovado por unanimidade. Item 4: Montagem de 84 

comissão para Revisão dos Baremas relativos ao processo seletivo:  O 85 

Professor Rodrigo Baeta sugeriu a seguinte comissão, para revisão dos 86 

Baremas de Avaliação dos Projetos de Pesquisa, de Avaliação das Entrevistas 87 

e de Avaliação dos Títulos (Avaliação de Currículos): Professores Rodrigo 88 

Baeta, Rosana Muñoz, Any Brito Ivo e Glória Cecília Figueiredo. Para além 89 

disso, o coordenador asseverou que os Baremas deverão ser publicados até 90 

finais do mês de julho de 2019. Votação: A comissão foi aprovada por 91 

unanimidade. Item 5: Recurso PROAP: O Professor Rodrigo Baeta sugeriu 92 

que os apoios relativos aos recursos do PROAP deverão contemplar: 93 

passagens, diárias e taxa de inscrição para professores do programa – 94 

especialmente para eventos nos quais vão apresentar trabalho e publicar; 95 

apoio a alunos a participarem de eventos nos quais vão apresentar trabalho e 96 

publicar – com ressarcimento de taxas de inscrição; reuniões de 97 

coordenadores: CAPES, ANPARQ, ANPUR, Fórum; eventuais taxas de 98 



publicação de revistas – para professores e alunos; passagens e diárias para 99 

bancas finais – um membro externo por bancas de mestrado ou doutorado; 100 

recursos para publicações de livros – repassadas à EDUFBA; anuidades - 101 

ANPUR e ANPARQ; outras demandas específicas a se discutir. O coordenador 102 

também sugeriu que os pagamentos fossem analisados e feitos de acordo com 103 

a chegada da solicitação – para evitar guardar fundos que poderiam acabar 104 

não sendo utilizados. Votação: Aprovado por unanimidade. Item 6: Solicitação 105 

de dilatação de prazo para defesa final de tese: Os doutorandos João 106 

Soares Pena e Janaína Chavier Silva solicitaram dilatação do prazo para 107 

defesa final por conta de terem trancado este semestre por problemas de 108 

saúde.  Votação: Aprovado por unanimidade o novo prazo para abril de 2019 109 

para os dois. O Professor Rodrigo Baeta destacou a necessidade de se fazer 110 

uma revisão no regulamento do Programa, com a ênfase nos prazos, para que 111 

fique claro para os discentes que eles poderão fazer jus a dilatação de prazo 112 

desde que solicitem justificadamente e seja aprovado pela coordenação ou 113 

pelo colegiado. Item 7: Trancamentos: Solicitação de trancamento de 114 

semestre de Bethânia de Almeida Boaventura.  A aluna de mestrado requer 115 

novo trancamento de semestre por estar cursando mestrado no exterior. 116 

Votação: o trancamento foi reprovado por unanimidade, por se entender que 117 

fazer mestrado no exterior não é justificativa plausível para segurar uma vaga 118 

na universidade pública. Item 8: Homologação de bancas de exame final: 119 

Defesas de Mestrado: Natalia Gabriel Rodrigues. Acolher e alienar: pistas e 120 

ficções sobre urbanismo, cidade, turismo e saúde mental. 18 julho 2019, às 121 

14h30. Thais de Bhanthumchinda Portela, Orientadora – PPG-AU UFBA; 122 

Janaína Bechler, Co-orientadora – Pós-Doutoranda PPG-AU UFBA; Gabriela 123 

Leandro Pereira, Membro Interno – PPG-AU UFBA; Simone Mainieri Paulon, 124 

Membro Externo – UFRGS. Votação: Aprovado por unanimidade. Telma 125 

Cavalieri Victorio. Documentação digital do patrimônio artístico: caminhos 126 

entre o experimento científico e a experiência sensível. 30 de agosto de 2019, 127 

às 9:00. Natalie Johanna Groetelaars, Orientadora – PPG-AU UFBA, Arivaldo 128 

Leão de Amorim, Membro Interno – PPG-AU UFBA; Luiz Guimaraes Monforte, 129 

Membro Externo – UNESP. Votação: Aprovado por unanimidade. Defesa de 130 

Doutorado: Heibe Santana da Silva. Espaço metropolitano e justiça espacial: 131 

cartografia das diferenças espaciais em metrópoles nordestinas. 15 de maio de 132 



2019, às 14:00. Gilberto Corso Pereira, Orientador – PPG-AU UFBA, Arivaldo 133 

Leão de Amorim, Membro Interno – PPG-AU UFBA; Maria das Graças Gondim 134 

dos Santos Pereira, Membro Externo – FAUFBA; Silvana Sá de Carvalho, 135 

Membro Externo – Programa de Pós-graduação em Planejamento Territorial e 136 

Desenvolvimento Social - UCSAL; Fabrício Leal De Oliveira, Membro Externo – 137 

Programa de Pós-graduação em Estudos Territoriais - UNEB. Aprovado por 138 

unanimidade. Item 9: Homologação de defesas e trabalhos finais: Tese: 139 

Verônica Leite. Alguns aspectos ligados à cantaria usada em edificações 140 

soteropolitanas. Orientador Professor Mário Mendonça de Oliveira. Votação: 141 

Aprovado por unanimidade. Item 10: Prorrogação do prazo final da bolsa 142 

CNPQ do aluno de mestrado, Bruno Athayde. O aluno solicitou prorrogação da 143 

bolsa de estudos, uma vez que, dos 24 meses atribuído ao mestrado, o 144 

período de contemplação a ele está previsto de 01/07/2018 a 30/06/2019, mas, 145 

segundo ele, a pesquisa se estenderá por mais alguns meses, críticos e 146 

dedicados em tempo integral à conclusão da mesma. Contudo, foi esclarecido 147 

que o prazo de finalização da bolsa em 30 de junho de 2019, atribuído pela 148 

antiga coordenação do programa, está vinculado ao prazo em que o discente 149 

deverá depositar a dissertação para a defesa final. Logo, após este prazo ele 150 

não terá mais atividades vinculadas ao programa, para além de sua defesa 151 

final. Votação: A ampliação de prazo foi recusada por unanimidade. Não 152 

havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o coordenador deu por encerrada 153 

a reunião e, para constar, a presente Ata foi lavrada por mim, Leilane Alves de 154 

Argôlo Santos, em cinco (05) páginas e cento e cinquenta e sete (157) linhas, 155 

que, depois de lida, apreciada e aprovada, deverá ser assinada por todos os 156 

presentes. 157 


