
ATA DA 358ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E 
URBANISMO DA FAUFBA, REALIZADA EM 
25/10/2019. 
 
 
 

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

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, Angela Maria Gordilho 4 

Souza, Antônio Heliodorio Lima Sampaio, Any Brito Leal Ivo, Felipe Tavares da Silva, 5 

Glória Cecília dos Santos Figueiredo (Vice Coordenadora), José Carlos Huapaya, 6 

Juliana Cardoso Nery, Luiz Antonio Fernandes Cardoso, Mário Mendonça de Oliveira, 7 

Naia Alban Suarez, Rodrigo Espinha Baeta (Coordenador), Rosana Munõz e os 8 

representantes discentes Dilton Lopes Almeida Júnior, Eliana Ursine da Cunha Mello, 9 

Josane dos Santos Oliveira, Maria Alice Pereira da Silva, Sonia Mendes Reis 10 

Nascimento Silva. Registrou-se a presença da Professora, e membro do Colegiado, 11 

Marcia Genésia de Sant’Anna, na qualidade de convidada, por estar afastada de suas 12 

atividades. Também se registrou a presença da suplente discente, Vilma Patrícia 13 

Santana Silva, na condição de convidada. Registrou-se a ausência do Professor 14 

Nivaldo Vieira de Andrade Junior, em afastamento. Informes. Cortes de Bolsa 15 

CAPES: O Coordenador, Professor Rodrigo Baeta, informou sobre a perda de uma 16 

bolsa de doutorado pelo PPGAU, já que o MEC suspendeu as bolsas de renovação 17 

dos programas nota 4. Contudo, para alguns programas com essa nota, bolsas de 18 

renovação foram liberadas – mas apenas para aqueles cuja média das notas de todos 19 

os programas da área, em 2017 e 2018, foi menor que 4 – o que não fica muito claro, 20 

pois não há notas atribuídas para esses dois anos ainda. Por conta disso, a PROPG 21 

está pedindo explicações à Capes para um melhor entendimento dos cortes / 22 

congelamentos. Qualis: O Professor Rodrigo Baeta falou sobre a reunião do Fórum 23 

dos Coordenadores de Programas de Arquitetura e Urbanismo (que aconteceu no V 24 

SENAU); nessa reunião, em que o Coordenador da Área (Wilson Caracol) reforçou 25 

que o Qualis periódico será agora único para cada revista, atribuído pela área que 26 

mais citações fez de cada periódico; contudo, os programas de humanas qualificaram 27 

melhor suas revistas do que os de exatas e biológicas; estas áreas protestaram e a 28 

lista foi tornada inválida; assim, ainda não há Qualis válido para este quadriênio. 29 

Residência AU+E: A Professora Ângela Gordilho informou a abertura de Edital de 30 

Seleção para a quarta edição da Residência AU+E e comunicou seu afastamento da 31 



coordenação. Falou das 3 últimas edições realizadas, e colocou que a nova 32 

coordenação da Residência já foi empossada, tendo como Coordenadora a 33 

Professora Heliana Metig e Vice Coordenadora a Professora Elisamara Juliano – 34 

dando por cumprida a sua missão; mencionou os prêmios recebidos e fez um breve 35 

relato das atividades da RAU+E nas edições realizadas, lendo uma carta direcionada 36 

ao colegiado descrevendo a trajetória da Residência. O Professor Rodrigo Baeta 37 

propôs uma monção de louvor em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela 38 

professora. Votação: aprovado por unanimidade. Future-se: A Professora Naia Alban 39 

Suarez, Diretora da FAUFBA, fez um relato da congregação aberta ocorrida na 40 

Faculdade de Arquitetura que aprovou o posicionamento contrário ao Programa 41 

Future-se. FAUFBA 60 anos: A Professora Naia Alban comentou sobre a semana de 42 

comemoração dos 60 anos da FAUFBA e lembrou que o encerramento será no 43 

sábado, dia 26 de outubro de 2019, com um festival de música. Ressaltou que a 44 

presença dos professores está baixa, devido a outras atividades. URBA 19: A 45 

Professora Ana Fernandes convidou a todos para o Seminário URBA 19, que 46 

acontecerá entre os dias 06 e 08 de novembro de 2019 – solicitando a divulgação pelo 47 

Programa. 6º SENAU: A Professora Ângela Gordilho fez um relato sobre o 6º SENAU, 48 

que teve como tema Projeto em Pesquisa e Projeto em Extensão. Foi viabilizado com 49 

o apoio da CAPES e do que sobrou dos recursos do 5º ENANPARQ. Quanto aos 50 

recursos do CNPq, a Professora afirmou que está aguardando para a confecção dos 51 

anais do SENAU. O evento ocorreu entre os dias 7 e 9 de outubro de 2019; teve 80 52 

(oitenta) inscrições, com os programas representados por seus delegados. Teve uma 53 

participação representativa no que concerne à preparação para o UIA 2019. Moção 54 

sobre o desmonte das instituições públicas: A Professora Ângela Gordilho 55 

informou a divulgação de carta aberta no site da ANPARQ com monção sobre o 56 

desmonte das instituições públicas, e que foi aprovada uma carta aberta em defesa do 57 

patrimônio cultural e ambiental. ARQUISUL 2019: O Professor José Carlos Huapaya 58 

informou os resultados da Premiação do XXXVII Encontro e XXIII Congresso de 59 

Escolas e Faculdades Públicas de Arquitetura da América do Sul (ARQUISUR), 60 

realizado entre os dias 2 e 4 de outubro de 2019, na cidade de Belo Horizonte. No 61 

evento, o PPG-AU recebeu duas premiações: Menção Honrosa no Prêmio Extensão 62 

2019, Categoria C, para a “Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia – 63 

Residência AU+E/UFBA” coordenada pela Profa. Dra. Ângela Gordilho. A segunda 64 

premiação, também Menção Honrosa, foi no Prêmio Pesquisa 2019, Categoria B, para 65 

a pesquisa “Urbanismo feminino: a contribuição das profissionais mulheres sul-66 

americanas 1934-1962” coordenada pelo Prof. Dr. José Carlos Huapaya Espinoza, 67 

que já havia obtido o 2º lugar na mesma premiação no ano passado com a pesquisa 68 



“Arquitetas e Urbanistas [des]conhecidas: por uma ampliação da arquitetura e do 69 

urbanismo sul-americanos, 1929-1960” e que atualmente encontra-se exposta no 70 

pórtico da FAUFBA. 13° Seminário Docomomo-Brasil: Sobre o 13° Seminário 71 

Docomomo-Brasil, que ocorreu de 7 a 10 de outubro de 2019, o Professor José Carlos 72 

Huapaya revelou que o evento contou com 350 participantes. Cidadania: O Professor 73 

Huapaya Informou que agora é oficialmente brasileiro. Cooperação técnica entre a 74 

UFBA e a UFRRJ: A representante estudantil, Eliana Melo, relatou a iminência da 75 

assinatura da cooperação técnica entre a UFBA e a Universidade Federal Rural do Rio 76 

de Janeiro, que redundará na restauração, pelo NTPR, do painel de azulejos de 77 

autoria de Maria Helena Vieira, de 1943, para a sala de estudos desta última 78 

universidade. Restauração do Terreiro Babá Agboulá: A representante estudantil, 79 

Josane dos Santos Oliveira, informou sobre a restauração do Terreiro Babá Agboulá e 80 

sobre a apresentação deste processo na FAUFBA; a Professora Naia Alban 81 

complementou que este projeto desatou nós e dificuldades existentes entre o IPHAN e 82 

os terreiros. Salvador e suas Cores: Josane dos Santos Oliveira também lembrou o 83 

Seminário Salvador e suas Cores, que acontecerá de 13 a 15 de novembro de 2019 – 84 

bem como a iniciativa do concurso para projeto conceitual relacionado a terreiros. 85 

Segundo tomo do livro Nebulosas do Pensamento Urbanístico: modos de fazer: 86 

O representante estudantil Dilton Lopes informou o lançamento do segundo tomo do 87 

livro Nebulosas do Pensamento Urbanístico: modos de fazer, em 14 de outubro de 88 

2019, com a presença de pesquisadores da UFRJ, UNICAMP, UFMG, UNEB e outras; 89 

também informou e que ocorrerá, em 2020, um seminário público para pensar o 90 

Módulo III do livro, com pretensão de lançamento nesse ano; por fim, informou sobre a 91 

agregação dos professores Paulo Reyes (UFRGS) e José Lira (USP) à pesquisa 92 

Cronologia do Pensamento Urbanístico. Restauro do Forte Príncipe da Beira: O 93 

Professor Mário Mendonça relatou o convite que recebeu do IPHAN para o restauro 94 

do Forte Príncipe da Beira, em Rondônia, que será executado pelo pessoal do NTPR. 95 

Harvard: A representante estudantil Vilma Patrícia relatou a viagem a Harvard, para o 96 

Colóquio Sacred Groves/ Secret Parks, onde ela, mais o Professor Fábio Velame e a 97 

estudante Maria Alice apresentaram projetos relacionados a sítios afro-brasileiros, 98 

evento que contou com representantes da realeza de Oió e da Nigéria. Mais Future-99 

se: A Professora Glória Cecília Figueiredo louvou o posicionamento da FAUFBA sobre 100 

o Future-se, mas sugeriu que no seminário do PPGAU se também discuta este 101 

Programa. CAPES PRINT: A Professora Glória Cecília Figueiredo relatou que não 102 

houve ainda inscritos para a segunda rodada do CAPES PRINT 2020, inclusive para 103 

missões. Votação: O Colegiado aprovou voto de louvor a todas as iniciativas 104 

mencionadas. Sem mais informes, passou-se então aos pontos de pauta. Item 1: 105 



Aprovação da ata da última reunião ordinária. Votação: A ata número 357 foi 106 

aprovada por unanimidade. Item 2: 1º Prêmio "Carolina Bori Ciência & Mulher" - 107 

indicações para a seleção da ANPUR. A Professora Glória Cecília Figueiredo 108 

apresentou a proposta de indicação à ANPUR da Professora Ana Fernandes a este 109 

prêmio, concedido pela SBPC. A proposta foi lida e aprovada por aclamação. A 110 

Professora Ana Fernandes agradeceu a lembrança mas informou que recebeu a 111 

acolheu proposta de indicação da Professora Ana Clara Torres Ribeiro, e solicitou que 112 

o PPGAU se unisse em torno desta proposta nacional. O Professor Rodrigo Baeta 113 

afirmou que não sabia desta proposta, mas concordou com a indicação de apoio a 114 

esta articulação nacional. A Professora Ângela Gordilho ressaltou o brilho de Ana 115 

Clara Torres e a contribuição teórica que ela deu a todos, juntamente com o Professor 116 

Milton Santos – sempre em prol de uma sociedade melhor, com grande fortalecimento 117 

da ANPUR. Sugeriu a leitura da sua prova para Professora Titular. A Professora 118 

Marcia Sant’Anna observou que ninguém irá contra esta proposta nacional, mas que 119 

devemos trabalhar pela candidatura de Ana Fernandes, que tem estatura semelhante. 120 

O Professor Rodrigo Baeta colocou em votação a proposta de Ana Fernandes de 121 

indicação da Ana Clara Torres Ribeiro. Votação: aprovado por unanimidade. Item 3: 122 

Pedido de Apoio a realização do I Seminário Memória, Sobrevivências, Ruínas: 123 

pensar as temporalidades urbanas. O representante estudantil, Dilton Lopes, 124 

explicou que o evento, que acontecerá em 20 e 21 de abril de 2019, está sendo 125 

desenvolvido pelo Laboratório Urbano em cooperação com professores franceses; 126 

conseguiram a vinda em missão de Alessia di Biase e Piero Zanini pelo Capes Print. 127 

Contará com a participação dos Programas de Antropologia, Dança e Literatura da 128 

UFBA, além de outros da UNEB; o pedido de apoio é para a compra de passagens e 129 

diárias para a Professora Margareth Pereira, além de recursos para produção de 130 

cartazes e folheto de programação. O Professor Rodrigo Baeta informou que o prazo 131 

estipulado pela PROPG para pedido de material de consumo acabou, mas que é 132 

possível que consigamos mesmo assim; mas é preciso correr, pois mesmo o 133 

programa ainda tendo caixa, o montante pode acabar a qualquer momento. Para além 134 

disso, informou que o Laboratório Urbano deve preparar uma carta convite à 135 

professora que extrapole o que fará como participação no evento – que indique outras 136 

atividades. Votação: aprovado por unanimidade. Item 4: Novas datas para 137 

realização do Seminário de Avaliação. O Professor Rodrigo Beata justificou a 138 

mudança das datas propostas anteriormente para o seminário e sugeriu sua 139 

transferência para novembro de 2019; avaliou-se, contudo, a dificuldade de realização 140 

neste mês, surgindo-se a realização no primeiro semestre de 2020; a Professora 141 

Ângela Gordilho recomendou que neste intervalo seja preparado com calma o material 142 



sobre a nova proposta do programa; o Professor Rodrigo Baeta concordou e 143 

perguntou ao Colegiado se convidaríamos o Coordenador da Área ou a Vice para 144 

participar em um dos dias; a Professora Ângela Gordilho sugeriu que estudantes 145 

fossem mobilizados para uma pesquisa sobre a estruturação dos outros programas e 146 

como estruturam suas linhas e áreas de concentração. Votação: aprovado por 147 

unanimidade. Item 5: Aprovação de banca de defesa final de dissertação da 148 

mestranda Carla Neves Mariani. Na data de 08 de novembro de 2019 às 18 horas, 149 

com dissertação intitulada Escritas marginais urbanas nas ruas de salvador: 150 

Cartografias e reescritas do Direito à Cidade, sob orientação da Professora Doutora 151 

Thais de Bhanthumchinda Portela (PPG-AU/UFBA), e banca composta pela 152 

orientadora e os Professores Doutores Gabriela Leandro Pereira (PPG-AU/UFBA) – 153 

co-orientadora, Ariadne Moraes Silva (FAUFBA) – membro externo e Claudio Oliveira 154 

de Carvalho (UESB) – membro externo. Item 6: Matrícula fora do prazo da aluna 155 

Christina Schade. A aluna solicita matrícula fora do prazo na disciplina ARQ532 – 156 

Seminários Avançados II, no semestre de 2019-2. Votação: aprovado por 157 

unanimidade. O que ocorrer: a Professora Ângela Gordilho ressaltou que há uma 158 

incoerência em torno da formação das bancas de doutorado, segundo o que está 159 

descrito no Regulamento; ressaltou que o parágrafo 6 do Artigo 34 do Regulamento 160 

Interno estabelece que devem ser 5 membros, além do orientador, e colocou que isso 161 

deveria ser corrigido. O Professor Rodrigo Baeta informou que o Regulamento está 162 

sendo revisto e que a Ata número 350, de 26 de abril de 2019, corrige isso, assim 163 

como as informações contidas no campo “Rotinas” do site do PPG-AU; a Professora 164 

Naia Alban sugeriu que se agregasse uma nota no Regimento, corrigindo o problema. 165 

Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o coordenador deu por encerrada a 166 

reunião e, para constar, a presente Ata foi lavrada por mim, Leilane Alves de Argôlo 167 

Santos, em cinco (05) páginas e 169 (cento e sessenta e nove) linhas, que, depois de 168 

lida, apreciada e aprovada, deverá ser assinada por todos os presentes. 169 


