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Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 9:00, na sala 1 

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

Arquitetura e Urbanismo sob a presidência do coordenador, Professor Rodrigo 3 

Espinha Baeta. Presentes os professores: Ana Fernandes, Antônio Heliodorio Lima 4 

Sampaio, Any Brito Leal Ivo, Glória Cecília dos Santos Figueiredo (Vice 5 

Coordenadora), José Carlos Huapaya, Juliana Cardoso Nery, Mário Mendonça de 6 

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

discentes Dilton Lopes Almeida Júnior, Eliana Ursine da Cunha Mello, Josane dos 8 

Santos Oliveira e Sonia Mendes Reis Nascimento Silva. O Professor Espinha Rodrigo 9 

Baeta sugeriu aos membros do colegiado a prática de realizar reunião extraordinária 10 

antes da reunião ordinária, para aprovação de demandas do corpo discente e docente 11 

que necessitem da ata de aprovação do colegiado assinada por todos os presentes, 12 

para que seja dado andamento celere aos processos. Assim, o colegiado do PPG-AU 13 

anuiu esta nova prática e foi realizada a reunião extraordinária que pautou (1) a 14 

homologação de propostas relacionadas ao Edital CAPES PRINT 2020, (2) a 15 

aprovação de propostas de pós-doutorado junto ao PPG-AU – sem bolsa de auxílio, 16 

(3) a homologação de defesas e trabalhos finais e (4) a liberação de recursos para 17 

viagens internacionais. Os itens apreciados e aprovados se encontram detalhados na 18 

ata da 356ª reunião extraordinária do colegiado de curso do Programa de Pós-19 

Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA, realizada em 27 de setembro de 20 

dois mil e dezenove. Encerrada a reunião extraordinária, foi dada como aberta a 21 

reunião ordinária com os seguintes informes: Seminário CAPES meio Termo. O 22 

professor Rodrigo Baeta comentou sobre o Seminário da CAPES, chamado Meio 23 

Termo, que aconteceu na sede da CAPES em Brasília, no início de setembro, e reuniu 24 

a coordenação da área de Arquitetura, Urbanismo e Design, bem como todos os 25 

coordenadores de programas vinculados à área. Os Professores Rodrigo Baeta e 26 

Juliana Nery (que além de Professora Permanente do PPPG-AU e membro do 27 

colegiado, é Coordenadora do MP-CECRE) relataram os principais pontos da reunião, 28 

incluindo as discussões da ficha de avaliação da CAPES. Destacaram, para o item de 29 

avaliação “egressos”, o fato que a CAPES irá levantar a remuneração dos egressos, e 30 

que isso poderá servir de embasamento para a manutenção ou fechamento de 31 

programas por conta de influenciar as notas atribuídas. Mas disseram que, por 32 

pressão dos coordenadores, a coordenação de área excluiu a remuneração como um 33 
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índice de avaliação deste quesito. Congelamento de Bolsa: O Professor Rodrigo 34 

Baeta informou o congelamento de uma bolsa CAPES do Programa, e que até o final 35 

do ano deve-se ter o congelamento de mais algumas. Esclareceu que não é perda, 36 

pois para o próximo ano poderão ser descongeladas e repassadas a outros discentes 37 

– mas tudo é incerto. Destacou que, a questão principal, é a reavaliação que a CAPES 38 

irá fazer das cotas de bolsas de cada programa, o que implicará numa redistribuição 39 

da quantidade de bolsas para programas com pontuação melhor. Por isso a 40 

importância da contribuição de todos para o preenchimento da Plataforma Sucupira, 41 

para garantir uma boa nota para o Programa. O Professor José Carlos Huapaya 42 

pontuou a dificuldade de candidatos estrangeiros permanecerem no programa sem a 43 

bolsa. Assinatura de Convênio com a UNILaR: O Professor José Carlos Huapaya 44 

informou que teve que cancelar a viagem que faria a La Rioja / Argentina, entre 18 a 45 

21 de setembro de 2019, para firmar convênio com a UNILaR. O cancelamento se deu 46 

por conta de vários problemas – como o auto preço das passagens, o que inviabilizou 47 

a ida do Professor à Argentina. Não obstante, o convênio será firmado 48 

adequadamente. 1° Colóquio Mulher Cidade e Arquitetura: O Professor José Carlos 49 

Huapaya informou sobre o Colóquio Mulher Cidade e Arquitetura, que ocorrerá nos 50 

dias 16, 17 e 18 de outubro. 3º Congresso Internacional de História da Construção 51 

Luso-Brasileira: O Professor Mário Mendonça comentou sobre o evento que foi um 52 

sucesso, elogiado por todos, enfatizando a qualidade da organização – mas destacou 53 

o problema com a disponibilização de ônibus e transporte oferecido pela Universidade 54 

para visita técnica. Apoio, junto ao ministério Público, do embargo da obra de 55 

Reforma do hospital Santa Terezinha: A Professora Juliana Nery sugeriu inclusão 56 

de pauta para que o PPG-AU apoie o embargo, junto ao Ministério Público (MP), da 57 

obra no hospital Santa Terezinha, onde pretendem colocar vidros nas varandas 58 

rasgadas da fachada principal. A inclusão foi aceita. Monotrilho: A Professora Glória 59 

Figueiredo comentou que o monotrilho não é Veículo Leve de Transporte (VLT), como 60 

tem se dito, e listou os públicos e as questões envolvidas: as PPPs, o MP, a geração 61 

de conflitos urbanos, os impactos financeiros, inclusive na atividade pesqueira. 62 

Informou que junto ao Ministério Público ficaram de organizar reuniões temáticas para 63 

essas discussões. A próxima reunião ocorrerá no dia 02 de outubro de 2019. 64 

Candidaturas para Professor Visitante: A Professora Glória Cecília Figueiredo listou 65 

as candidaturas para professor visitante, até o momento: Professores Rafael Sanzio 66 
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Araújo dos Anjos, Henrique Antunes Cunha Junior e Margareth Aparecida Campos da 67 

Silva Pereira. Colóquio Sacred Groves/ Secret Parks: A representante estudantil 68 

Josane Oliveira informou que parte do Grupo de Pesquisa Etnicidades vai para a 69 

Harvard/EUA para apresentação de trabalho no evento Colóquio Sacred Groves/ 70 

Secret Parks, promovido pela Universidade de Harvard. Área verde dentro do miolo 71 

de terreiro em São Marcos: Josane Oliveira relatou outra ação do Etnicidades, que 72 

se refere à área verde dentro do miolo de terreiro em São Marcos: o grupo levará 73 

alunos para propor melhorias para o Terreiro e a comunidade do entorno. 74 

Lançamento do livro Pedra de Xangô: um lugar sagrado afro-brasileiro: Também 75 

foi relatado o lançamento do livro Pedra de Xangô: um lugar sagrado afro-brasileiro, da 76 

aluna de doutorado, e componente do Grupo Etnicidades, Maria Alice Pereira da Silva 77 

– no dia 18 de setembro de 2019. Reunião do Grupo Etnicidades: A representante 78 

estudantil Sonia Mendes Reis Nascimento Silva relatou reunião do Grupo de Pesquisa 79 

Etnicidades, na qual o Professor Fabio Velame falou da necessidade de 80 

preenchimento dos formulários para a Plataforma Sucupira da CAPES, dando um 81 

prazo de preenchimento e envio até dia 18 de outubro – e também, sobre a questão 82 

da necessidade de todos os membros do grupo, docentes e discentes, publicarem 83 

artigos em livros e revistas, estabelecendo a meta de duas publicações até o fim do 84 

ano. O Professor Rodrigo Baeta destacou que a publicação em conjunto (discente e 85 

docente) é agora essencial na avaliação da CAPES. Nebulosas do pensamento 86 

urbanístico: O representante estudantil, Dilton Lopes, informou que no dia 14 de 87 

outubro, às 14 horas, na FAUFBA ocorrerá o lançamento do segundo tomo do livro 88 

Nebulosas do pensamento urbanístico. Sem mais informes, passou-se então aos 89 

pontos de pauta. Item 1: Indicação de 3 (três) delegados para a Assembleia da 90 

ANPARQ. Foram sugeridos os nomes dos professores Rodrigo Baeta, Juliana Nery e 91 

Glória Cecília Figueiredo, para a participação na assembleia da ANPARQ, que 92 

ocorrerá na quarta-feira, dia 9 de outubro, de 10 às 13 horas. Votação: aprovado por 93 

unanimidade. Item 2: Aprovação da comissão e das subcomissões para o 94 

Processo Seletivo. O coordenador listou a comissão. A coordenação do Processo 95 

Seletivo será comandada pelos professores Rodrigo Baeta e Glória Cecília Figueiredo. 96 

A comissão terá 4 (quatro) subcomissões com as seguintes denominações e 97 

componentes: Subcomissão de Conservação e Restauro – Doutorado: Professores 98 

Rodrigo Baeta, Mário Mendonça e Naia Alban Suarez; Subcomissão de Conservação 99 
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e Restauro – Mestrado: Professores Márcio Cotrim, Natalie Groetelaars e Aline 100 

Figueirôa; Subcomissão de Urbanismo – Doutorado: Professores Luiz Antônio de 101 

Souza, José Carlos Huapaya e Any Brito Ivo; Subcomissão de Urbanismo – Mestrado: 102 

Professores Thaís Trocon, Gabriela Leandro e Ângela Franco. As subcomissões 103 

deverão aprovar ou reprovar as candidaturas de suas categorias, assim como 104 

classificá-las. Votação: aprovado por unanimidade. Item 3: Homologação de 105 

documentos do processo seletivo 2020. O Professor Rodrigo Baeta sugeriu que, ao 106 

listar o resultado da Primeira Fase do Processo Seletivo, sejam indicados os motivos 107 

que levaram candidaturas a não serem homologadas. Isso ajudará os candidatos na 108 

fase de recurso, especialmente na complementação e alteração da documentação. 109 

Quem fará essa conferência será a Secretaria do Programa, com a confirmação 110 

posterior da Coordenação do Processo Seletivo. Contudo, as questões referentes ao 111 

envio do Currículo Lattes Digital e do Caderno Digital de Certificados na ordem 112 

indicada do Barema, serão avaliadas pelas subcomissões. Votação: aprovado por 113 

unanimidade. Item 4: Definição das datas para Seminário de Avaliação do PPG-114 

AU. O Professor Rodrigo Baeta falou sobre a necessidade de realização do Seminário 115 

de Avaliação do Programa. Sugeriu a duração de um ou dois dias, para posterior 116 

aprovação da nova Estrutura Pedagógica do Programa, e a reorganização das Linhas 117 

de Pesquisa. A Professora Rosana Muñoz sugeriu fazer questionário para saber da 118 

disponibilidade dos professores na semana de 21 a 25 do mês de outubro – e a partir 119 

disto marcar uma data. Votação: aprovado por unanimidade. Item 5: Seleção de 120 

aluno especial. O professor Rodrigo Baeta expôs que para os professores que não 121 

responderem dando o aceite ou recusa de matrícula de aluno especial em sua 122 

disciplina, até a data estipulada em edital, adotar-se-á o entendimento de aceitação 123 

tácita de todas as propostas. A próxima seleção de aluno especial será on line; será 124 

enviado um pacote com as informações dos candidatos para cada professor fazer as 125 

avaliações. Votação: aprovado por unanimidade. Item 6: Preenchimento das 126 

fichas de avaliação CAPES / Sucupira e estratégias para o relatório. O professor 127 

Rodrigo Baeta deu a orientação de atualização do Lattes pelos professores em 128 

outubro, com novas atualizações nos meses seguintes, para que haja tempo hábil 129 

para preenchimento da Plataforma Sucupira. Sobre os egressos, falou da indicação 130 

das 04 (quatro) melhores teses e 04 (quatro) melhores dissertações, e sugeriu a 131 

indicação dos trabalhos premiados como categoria à parte. Informou também sobre ter 132 
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de dividir as 08 (oito) indicações por linhas de pesquisa, demonstrando a diversidade 133 

do programa. Sugeriu que ao invés de indicar apenas as 08 (oito) solicitadas pela 134 

CAPES, o Programa poderia indicar 12 (doze), sendo as 04 (quatro) premiadas 135 

entendidas como hors concours. Lembrou ainda que o Programa tem de indicar as 04 136 

(quatro) melhores produções intelectuais de egressos e as 04 (quatro) melhores 137 

produções intelectuais de cada professor do Programa. A Professora Juliana Ney 138 

discorreu, sobre este último ponto, sugerindo que os professores devem indicar suas 139 

produções – e as demais produções coletivas do Programa uma comissão deve 140 

escolher. O Professor Rodrigo Baeta informou que professora Glória Cecília 141 

Figueiredo passou uma ficha sobre os grupos de pesquisa para os professores 142 

preencherem. Sobre o credenciamento dos professores,a Pprofessora Any Brito Ivo 143 

sugeriu descredenciar aqueles que não atenderam à meta de produção do Programa. 144 

O Professor Rodrigo Baeta voltou a destacar a importância da produção em parceria 145 

entre professores e alunos. Item 7: Moção de apoio do IAB ao IPHAN. A Professora 146 

Juliana Nery comentou sobre o manifesto do IAB junto a outras instituições sobre o 147 

desmonte do IPHAN, manifesto que o MP-CECRE está sendo signatário e já divulgou 148 

no site. O Professor Rodrigo Baeta destacou que o PPG-AU deve dar apoio contra o 149 

desmonte do IPHAN. Para além disso, falou que o Professor Nivaldo Andrade, 150 

Presidente Nacional do IAB, afirmou não haver a necessidade do PPG-AU assinar o 151 

manifesto. A Professora Juliana Nery leu a monção para conhecimento de todos. 152 

Votação: aprovado por unanimidade. Item 8: Homologação de Bancas Finais de 153 

Mestrado. Manoel Maria do Nascimento Júnior, na data de 31 de outubro de 2019 154 

às 14 horas, com dissertação intitulada O distrito soteropolitano de brotas na primeira 155 

república (1889-1930): conflitos sociais na produção, apropriação e uso do seu espaço 156 

urbano, sob orientação da Professora Any Brito Leal Ivo (PPG-AU/UFBA) e co-157 

orientação da Professora Odete Dourado; banca composta pelas orientadora e co-158 

orientadora e os Professores Fábio Macêdo Velame (PPG-AU/UFBA) e Carolina 159 

Fialho (UFRB). Mário Vitor de Sousa Bittencourt Bastos, na data de 22 de outubro 160 

de 2019, às 08 horas e 30 minutos, com dissertação intitulada O Programa de Cidades 161 

Históricas: a experiência no Centro Histórico de Salvador (1973-1990), sob orientação 162 

do Professor Nivaldo Vieira de Andrade Junior (PPG-AU/UFBA), e banca composta 163 

pelo orientador e pelos Professores Márcia Genésia de Sant'Anna (PPG-AU/UFBA), 164 

Aline de Figueirôa Silva (PPG-AU/UFBA) e Paulo César Garcez Marins (PPG-165 
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AU/USP). Luana Figueiredo de Carvalho Oliveira, na data de 31 de outubro de 2019 166 

às 09 horas, com dissertação intitulada Implementação do Programa Nacional de 167 

Habitação Rural no Território Quilombola de Mocambo e Cachoeira na Chapada: um 168 

olhar para a habitação a partir da Etnicidade da Comunidade Quilombola, sob 169 

orientação do Professor Fábio Macêdo Velame (PPG-AU/UFBA), e banca composta 170 

pelo orientador e os Professores Ângela Maria Gordilho Souza (PPG-AU/UFBA), Thaís 171 

Trancon Rosa (PPG-AU/UFBA) e Rafael Sanzio Araújo dos Anjos (PPGGEA-UNB). 172 

Votação: todas as bancas foram aprovadas por unanimidade. Item 9: 173 

Homologação de Bancas Finais de Tese. Daniel Andrade Caribé, na data de 04 de 174 

novembro de 2019, às 09 horas e 30 minutos, com tese intitulada Tarifa Zero: 175 

Mobilidade Urbana, produção do espaço e direito à cidade, sob orientação do 176 

Professor Angelo Szaniecki Perret Serpa (PPG-AU/UFBA), e banca composta pelo 177 

orientador e os Professores Ana Fernandes (PPG-AU/UFBA), Gilberto Corso Pereira 178 

(PPG-AU/UFBA), Juan Pedro Moreno Delgado (PPEC/UFBA) e Rosana de Freitas 179 

Boullosa (UnB – Dept. Gestão de Políticas Públicas). Darlene Karla Araújo, na data 180 

de 30 de outubro de 2019, às 09 horas, com tese intitulada Patrimônio industrial na 181 

paraíba: identificação e preservação, sob orientação da Professora Griselda Pinheiro 182 

Klüppel (PPG-AU/FAUFBA), e banca composta pela orientadora e os Professores 183 

Márcia Genésia Sant'anna (PPG-AU/FAUFBA), Elyane Lins Coréia (PPG-184 

AU/FAUFBA), Ceila Cardoso (FAUFBA), Amélia De Farias Panet Barros (PPG-185 

AU/UFAL) e Ivan Cavalcanti Filho (PPG-AU/UFAL). Votação: todas as bancas foram 186 

aprovadas por unanimidade. Item 10: Processos de solicitação de dilatação de 187 

prazo de defesa final. Mestranda Thais Garcia Macambira solicita dilatação de 188 

prazo de 42 (quarenta e dois) dias a partir do prazo máximo que se encerra em 25 de 189 

outubro de 2019. Justificativas: mudança de tema, adiamento do trabalho de campo. A 190 

Professora Juliana Nery falou sobre colocar na Plataforma Sucupira as justificativas 191 

dos trancamentos. Votação: aprovação por unanimidade. Item 11: Trancamentos 192 

de disciplina. Trancamento de matrícula na disciplina PPGDANÇA008 – 193 

LABORATÓRIO CORPOCIDADE, no semestre de 2019.2, da mestranda Vivianne 194 

Carvalho do Bú. Votação: aprovação por unanimidade. Trancamento de matrícula 195 

na disciplina PPGAU005 – MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO, no 196 

semestre de 2019.2, da mestranda Viviane Oliveira de Jesus. Votação: aprovação 197 

por unanimidade. Trancamento de matrícula na disciplina FCHA11 – 198 
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ORGANIZAÇÕES NEGRAS: ESTRATÉGIAS E RELAÇÕES DE PODER no semestre 199 

de 2019.2 da mestranda Bárbara Maria Cavalcanti de Oliveira. Votação: aprovação 200 

por unanimidade. Item 12: Representação do Ministério Público do Estado da 201 

Bahia: solicitação via IAB, Docomomo, MP-CECRE, Faculdade de Arquitetura da 202 

UFBA e PPG-AU para tombamento do prédio do Hospital Público Santa 203 

Terezinha. A Professora Juliana Nery solicitou apoio do colegiado para a solicitação 204 

de tombamento do prédio do Hospital Público Santa Terezinha, para fazer frente à 205 

iniciativa de envidraçar toda a faixada do prédio. Votação: aprovação por 206 

unanimidade. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o coordenador deu 207 

por encerrada a reunião e, para constar, a presente Ata foi lavrada por mim, Leilane 208 

Alves de Argôlo Santos, em sete (07) páginas e duzentos e dez (210) linhas, que, 209 

depois de lida, apreciada e aprovada, deverá ser assinada por todos os presentes. 210 


