
ATA DA 354ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E 
URBANISMO DA FAUFBA, REALIZADA EM 
02/08/2019. 
 
 
 

Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, reuniu-se o Colegiado 1 

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

do Coordenador, Professor Rodrigo Espinha Baeta. Presentes o(a)s 3 

professore(a)s: Angela Maria Gordilho Souza, Antônio Heliodoro Lima 4 

Sampaio, Glória Cecília dos Santos Figueiredo (Vice Coordenadora), José 5 

Carlos Huapaya Espinosa, Juliana Cardoso Nery, Mário Mendonça de Oliveira, 6 

Rodrigo Espinha Baeta (Coordenador) Rosana Muñoz, e os representantes 7 

estudantis Dilton Lopes de Almeida Júnior e Eliana Ursine da Cunha Mello. 8 

Registrou-se o afastamento da Professora Junia Cambraia Mortimer, em 9 

licença para pós-doutorado, e do Professor Nivaldo Vieira de Andrade Junior, 10 

em viagem de trabalho. Informes. Apoios a eventos pela parte da CAPES e 11 

do CNPQ. A representante estudantil, Eliana Ursine da Cunha Mello, 12 

comunicou que o 3° Congresso Internacional de História da Construção Luso-13 

Brasileira não obteve apoio nem doo CNPq e nem da CAPES, apesar de ter 14 

tido boa avaliação de mérito. Contudo, a comissão organizadora recorreu e 15 

está esperando o resultado. A Profa. Glória Cecília dos Santos Figueiredo 16 

também relatou que o projeto para o urbBA 2019 não foi aprovado pela Capes 17 

e que o parecer de avaliação foi superficial e inconsistente. A Profa. Angela 18 

Maria Gordilho Souza sugeriu uma articulação com a Comissão de Área para 19 

tentar reverter as negativas, diante da importância desses eventos. Convênio 20 

AU+E e SEDUR. A Profa. Angela Maria Gordilho comunicou a formalização de 21 

um convênio entre a Residência AU+E e a SEDUR para trabalho em áreas 22 

livres de conjuntos do Programa Minha Casa, Minha Vida. Ela também 23 

comunicou que a Residência AU+E/UFBA recebeu a Certificação de 24 

Tecnologia Social do Prêmio 2019 da Fundação Banco do Brasil. 25 

Reconhecimento importante para consolidação e replicação deste curso de 26 

pós-graduação, no formato Residência Acadêmica, seguindo a Lei de ATHIS 27 

11.888/2008. O Prof. Rodrigo Baeta esclareceu que a Residência não faz parte 28 

oficialmente do PPG-AU, mas que a parceria com o programa e as ações de 29 



extensão são importantes e devem constar no campo geral de descrição do 30 

programa da Plataforma Sucupira. Encerrado todos os informes, se passou aos 31 

pontos de pauta. Item 1: Homologação resultado segunda Seleção do 32 

Dinter. O Prof. Rodrigo Baeta informou que, como sobraram vagas na primeira 33 

seleção do Dinter, foi reaberto Processo Seletivo para uma segunda seleção 34 

para completar tais vagas. O Processo Seletivo já foi finalizado. As setes vagas 35 

disponibilizadas foram preenchidas – e relatadas pelo coordenador. Votação: 36 

Resultado homologado por unanimidade. Item 2: Solicitação de 37 

credenciamento do Prof. Márcio Cotrim Cunha. O Prof. Rodrigo Baeta 38 

informou que o Prof. Márcio Cotrim Cunha tomou posse na FAUFBA (a partir 39 

de transferência da UFPB) e que em função do seu currículo e trajetória 40 

excepcionalmente qualificados a Profa. Naia Alban Suarez solicitou a sua 41 

inclusão imediata no quadro de professores permanentes do programa. O(a)s 42 

professore(a)s Glória Cecília dos Santos, Antonio Heliodorio Sampaio e Juliana 43 

Nery, apesar de acharem importante a inserção de um professor assim 44 

qualificado, ponderaram sobre o procedimento de formalização do 45 

credenciamento. Após a discussão foi encaminhado que a coordenação irá 46 

fazer um convite para que o professor apresente um plano de trabalho para os 47 

dois próximos anos de atuação no PPG-AU e a Profa. Naia Alban irá fazer um 48 

relato sobre a trajetória, o currículo e a relevância de incorporá-lo no quadro 49 

permanente do programa. O plano de trabalho e o relato serão apreciados na 50 

próxima reunião quando será colocado em votação o credenciamento do Prof. 51 

Márcio Cotrim Cunha. Votação: encaminhamento aprovado por unanimidade 52 

pelo Colegiado. Item 3: Processo de Reestruturação do PPG-AU – proposta 53 

de Seminário de Avaliação. O Prof. Rodrigo Baeta entende que a retomada 54 

do processo de reestruturação do programa, inclusive a realização do 55 

seminário de avaliação, deve acontecer somente após o Seminário Meio Termo 56 

da CAPES, que acontecerá entre 04 e 06 de setembro de 2019 com a 57 

presença dos coordenadores da área de Arquitetura, Urbanismo e Design. A 58 

Profa. Glória Cecília Figueiredo sugeriu que fosse convidado um dos membros 59 

da coordenação de área para o Seminário sobre a reestruturação do programa. 60 

O Prof. Rodrigo Baeta salientou o seu entendimento de que a nova proposta do 61 

programa, quando aprovada, deve ser informada na Plataforma Sucupira no 62 

campo Planejamento Futuro, mas que a sua implementação só deve acontecer 63 



a partir do novo quadriênio. Item 4: Aprovação de representantes da 64 

Comissão Científica para o VI ENANPARQ - Brasília. O Prof. Rodrigo Baeta 65 

sugeriu os nomes das Professoras Márcia Genésia de Sant’Anna (Titular), 66 

Paola Berenstein Jacques (Titular) e Gabriela Leandro Pereira (Suplente) 67 

sejam indicados como representantes da Comissão Científica do VI 68 

ENANPARQ. Votação: a indicação foi aprovada por unanimidade pelo 69 

Colegiado. Item 5: Revisão do Regulamento do PPG-AU UFBA. Foi formada 70 

uma comissão para proceder a revisão do regulamento do programa: 71 

Professore(a)s Rodrigo Baeta, Glória Cecília dos Santos, Any Brito Ivo e 72 

Rosana Muñoz. Votação: comissão aprovada por unanimidade. O Prof. 73 

Rodrigo Baeta chamou atenção que um dos pontos a serem reformulados é 74 

sobre a composição do colegiado, que atualmente está bastante esvaziado, 75 

apesar de ter um número grande de membros. Ele sugere uma redução para 76 

10 membros (com 8 suplentes), além dos representes estudantis e de 77 

funcionários: o coordenador e o vice-coordenador, um representante (e um 78 

suplente) para cada área de concentração e um representante (e um suplente) 79 

para cada linha de pesquisa. O colegiado também deverá contar com pelo 80 

menos 25% de representação estudantil em relação ao total de professores, 81 

bem como e por um representante do corpo técnico-administrativo da FAUFBA. 82 

Item 6: Montagem de Comissão para processo seletivo para a turma de 83 

2020-1. O Prof. Rodrigo Baeta destacou a importância de se formar o mais 84 

breve possível a comissão para a montagem e implementação do próximo 85 

processo de seleção. A comissão deverá ter 12 membros, 6 de cada área de 86 

concentração. O Prof. Rodrigo Baeta sugeriu que ele encaminhe um convite 87 

por e-mail para que os professores do programa se voluntariem para participar. 88 

No caso de a comissão não se completar dessa forma, ele fará a indicação dos 89 

professores. Votação: encaminhamento aprovado por unanimidade. Item 6: 90 

Solicitação de dilatação de prazo para defesa final de tese: a doutoranda 91 

Camila Benezath Rodrigues Ferraz solicita ampliação do prazo para defesa – 92 

para o dia 04 de dezembro de 2019 – por problemas de saúde. Votação: o 93 

colegiado entendeu que a dilatação de prazo deverá estar condicionada à 94 

apresentação, por e-mail, de atestado médico que comprove os problemas de 95 

saúde. Com a apresentação do atestado, a coordenação terá a prerrogativa de 96 

aprovar o pedido. Encaminhamento aprovado por unanimidade. Item 7: 97 



Solicitação de trancamento de semestre. A mestranda Laís Barra Leitão 98 

pede trancamento por gravidez. Votação: aprovado por unanimidade, com a 99 

recomendação dela entrar em contato com a secretaria para saber os 100 

procedimentos para pedir licença maternidade. Item 8: Homologação de 101 

defesas e trabalhos finais: Leonardo Teixeira Kelsch Vieira. Dissertação: 102 

Turismo em salvador na era Vargas: a trajetória das políticas de inserção e 103 

promoção da atividade na Cidade da Bahia entre os anos 1930 e 1945. 104 

Votação: Aprovado por unanimidade. Sergio Dias Maciel. Tese: Ensino de 105 

Projeto em Ambiente Digital: aspectos pedagógicos, tecnológicos e cognitivos. 106 

Votação: Aprovado por unanimidade. Maria Simone Morais Soares. Tese: 107 

Território e cidade nos trilhos da Estrada de Ferro Conde D’Eu - Província da 108 

Parahyba do Norte (1871-1901). Votação: Aprovado por unanimidade.  Item 9: 109 

Homologação de bancas de exame final: Telma Cavalieri Victorio 110 

(Mestrado). Documentação digital do patrimônio artístico: caminhos entre o 111 

experimento científico e a experiência sensível. 30 de agosto de 2019. Natalie 112 

Johanna Groetelaars, Orientadora – PPG-AU UFBA; Arivaldo Leão de Amorim, 113 

Membro Interno – PPG-AU UFBA; Luiz Guimaraes Monforte, Membro Externo 114 

– UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Votação: 115 

Aprovado por unanimidade. Item 10: Aproveitamento de estudos e/ou 116 

Creditação de Disciplina / Atividade: o aluno de doutorado, Flavio Cardoso 117 

dos Santos Junior, solicitou aproveitamento e/ou os créditos (carga horária) 118 

de disciplinas cursadas em outros programas: Seminário de Pesquisa (PPGDCI 119 

/ UEFS) e Educação e Pluralidade Cultural (PPGEDUC / UNEB). A sua 120 

orientadora, Professora Any Brito Ivo, relatora do Processo, indicou o 121 

aproveitamento de 4 créditos (68 horas) em seu histórico escolar. Votação: 122 

Relato aprovado por unanimidade. Aproveitamento de estudos solicitado por 123 

Ana Gomes Cordeiro, Processo 23066.002616/2015-15. Votação: Aprovado 124 

por unanimidade. Item 11: Validação de diploma. Parecer favorável ao 125 

deferimento, da comissão formada pelos professores:  Eugênio Lins, Eloisa 126 

Petti e Odete Dourado, de 11 de março de 2010, para a solicitação de 127 

Revalidação de Diploma de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo de Maria 128 

Eugênia Ochoa de Guimarães, processo número 23066.004760/06-31. 129 

Votação: Aprovado por unanimidade. Item 12: Retificação de Histórico 130 

Escolar. Retificação de histórico da Mestranda Natalia Gabriel Rodrigues, 131 



para ser incluído novamente no seu histórico, no semestre de 2018.1, a 132 

disciplina ARQB18 – Discursos Políticos no Urbanismo. Por não termos acesso 133 

a auditoria, não é possível sabermos porque a disciplina foi excluída. Votação: 134 

Aprovado por unanimidade. Item 13: Liberação de Recursos para Viagens 135 

Internacionais. Professor Felipe Tavares da Silva: Evento ou atividade: 136 

eCAADe – SIGraDi 2019 Conference / PhD – Workshop; Local do 137 

evento/atividade: Cidade do Porto – Portugal; Período de realização do 138 

evento/atividade: 11 a 13 de setembro de 2019; Quantidade concedida de 139 

auxílios: 01 diária; Justificativa: Evento de suma importância para o calendário 140 

da área. Por conta da demanda e da disponibilidade financeira, concede-se ao 141 

professor 01 diária apenas, apesar do evento ser de 4 dias. Votação: Aprovado 142 

por unanimidade. Professor José Carlos Huapaya Espinoza: Evento ou 143 

atividade: representar o Magnifico Reitor na formalização e assinatura do 144 

convênio de cooperação entre a UFBA e a UNILaR; Local do evento/atividade: 145 

La Rioja – Argentina; Período de realização do evento/atividade: 18 a 21 de 146 

setembro de 2019; Quantidade concedida de auxílios: 02 diárias; justificativa: O 147 

objetivo do convênio prevê inicialmente três objetivos: 1. Fortalecer as 148 

articulações institucionais sul-americanas promovendo a projeção internacional 149 

da nossa Instituição; 2. Possibilitar uma série de pesquisas comuns entre 150 

docentes do PPGAU/UFBA e do Departamento de Ciencias Tecnológicas 151 

Aplicadas a la Producción al Ambiente y al Urbanismo e; 3. Iniciar as ações 152 

necessárias para implantação de provável MINTER interinstitucional 153 

organizado pelo PPGAU/UFBA. Por conta da demanda e da disponibilidade 154 

financeira, concede-se ao professor 02 diárias apenas, apesar do evento ser 155 

de 3 dias. Votação: Aprovado por unanimidade. Doutorando Fabiano 156 

Mikalauskas de Souza Nogueira: Evento ou atividade: eCAADe – SIGraDi 157 

2019 Conference / PhD – Workshop; Local do evento/atividade: Cidade do 158 

Porto – Portugal; Período de realização do evento/atividade: 11 a 13 de 159 

setembro de 2019; Quantidade concedida de auxílios: 01 diária; Justificativa: 160 

Evento de suma importância para o calendário da área. Por conta da demanda 161 

e da disponibilidade financeira, concede-se ao estudante 01 diária apenas, 162 

apesar do evento ser de 4 dias. Votação: Aprovado por unanimidade. Nada 163 

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e para constar, eu, Glória Cecília 164 



dos Santos Figueiredo, lavro a presente ata em 06 (seis) páginas e 166 (cento 165 

e sessenta e seis) linhas que após lida e aprovada será assinada por todo(a)s. 166 


