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Salvador, 02 de outubro de 2019 

 

Prezados membros do Colegiado do PPG-AU/FAUFBA, 

 

Na condição de membro permanente do Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da UFBA venho por meio desta manifestar minha completa surpresa e 
incompreensão com o resultado, publicado hoje no site do Programa, do edital de Seleção Interna do PPG-
AU/UFBA para indicação de Professor Visitante 2020 à PROPG/UFBA e solicitar explicações detalhadas deste 
Colegiado sobre todo o processo de seleção interna assim como os critérios estabelecidos para classificação dos 
candidatos e indicação por este Colegiado dos Professores Visitantes no PPG-AU.  

 

Como sabem os membros deste Colegiado, a professora Margareth da Silva Pereira é uma incontestável 
referência em nosso campo de conhecimento, amplamente reconhecida no país e no exterior. Além de ser 
pesquisadora 1B do CNPq, tendo sido representante de nossa Área no CNPq até bem recentemente, já foi 
professora convidada de várias instituições nacionais e internacionais, tais como: Institut Français d'Urbanisme, 
Institut d'Urbanisme de Paris, Universidad Nacional de Colombia, UFRGS, FAU-PUCAMP e, por mais de uma 
vez, da École des Hautes Etudes en Sciences Sociales em Paris. É professora Titular aposentada da FAU UFRJ 
onde já foi Vice-Decana do Centro de Letras e Artes e Coordenadora do Programa de Pós-graduação em 
Urbanismo. Ressalte-se, ainda, que a referida professora já havia sido aprovada pelo CNPq para atuar como 
Pesquisadora Visitante no PPG-AU sem, contudo, ter sua bolsa implementada devido à suspensão do Edital de 
bolsas especiais de 2019 anunciada recentemente. Por este motivo, justamente, foi incentivada por membros do 
Programa, inclusive o Coordenador, a submeter-se ao Edital de Professor Visitante da UFBA.  

 

Como sabem, ainda, a professora colabora com o PPG-AU/FAUFBA há mais de 20 anos, participando 
ativamente de pesquisas nacionais e acordos internacionais interinstitucionais, além de inúmeras bancas de 
mestrado, doutorado, eventos e publicações ligadas ao Programa. Sua participação no PPG-AU tem sido 
fundamental para a formação de vários bolsistas de IC, mestrado e doutorado, e, em particular, aqueles que 
participam da pesquisa “Cronologia do Pensamento Urbanístico”, financiada pelo CNPq sob a minha 
coordenação no PPG-AU e a coordenação de Margareth no PROURB/UFRJ, há mais de 15 anos. Margareth 
também participou ativamente, desde sua criação, há mais de 10 anos, da Plataforma CORPOCIDADE, que 
realiza atividades de extensão e publicações em colaboração com o grupo LabZAT, coordenado por Fabiana 
Dultra Britto no Programa de Pós-Graduação de Dança. Mais recentemente, a professora tem também 
colaborado com o professor Nivaldo Andrade do PPG-AU/FAUFBA, atual presidente nacional do IAB, em 
particular na Comissão Científica do Congresso Mundial UIA 2020. Conforme descrito em seu plano de trabalho 
submetido ao Edital de Professor Visitante, a professora Margareth, além de lecionar nos dois Programas de 
Pós-Graduação da UFBA - PPG-AU e PPGDança (junto ao curso de Doutorado em Dança) - contribuiria para a 
realização deste e outros eventos, e participaria de pesquisas nacionais e internacionais em andamento.  

 

Diante do exposto, e bastante preocupada com o progressivo declínio da posição de excelência nacional – 
arduamente conquistada em 36 anos de existência – de nosso Programa em nossa área do conhecimento, 
aguardo as devidas explicações deste Colegiado, inclusive os pareceres da comissão e as atas referentes à 
aprovação do edital interno, dos critérios adotados na classificação bem como da indicação da comissão.  

 
Atenciosamente, 

 
Paola Berenstein Jacques                                           
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<anaf2017@gmail.com>, Heliodório Sampaio <hsampaio@ufba.br>, Glória Cecília Figueiredo
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<malice.advogada@hotmail.com>, Dange Cardoso <dangecardoso@gmail.com>, Larissa Scarano
<larissascarano@hotmail.com>, lufialho Lucianne <luciannefialho@gmail.com>, Josane Oliveira
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fabio velame <velame.fabio@gmail.com>

Salvador, 09/10/2019

Prezado coordenador e demais membros do Colegiado do PPG-AU, 

Considerando que:

. hoje faz uma semana que solicitei as "atas referentes à aprovação do edital interno, dos critérios adotados na classificação bem
como da indicação da comissão" assim como "os pareceres" da referida comissão. 

. as atas solicitadas não existem, tendo em vista que nem o edital, nem os critérios de classificação, nem a
composição da comissão de avaliação foram devidamente aprovados pelo Colegiado do PPG-AU. 

. os pareceres da comissão não foram até o momento disponibilizados, apesar da ata com o resultado final ter sido
assinada no dia 01/10 e divulgada no site no dia 02/10, e apesar do prazo para recursos ter terminado em 07/10. 

Solicito ao Colegiado (em sua próxima reunião do dia 25/10) a reconsideração de todo este processo seletivo -
precisamente em nome da "total lisura" e "transparência" de nossos processos seletivos, bandeiras tão caras à atual
coordenação do Colegiado, mas também em nome da dita "unidade" e do "equilíbrio" do programa também citados
pelo coordenador - e, dentro da também citada "necessidade de nos fortalecermos", proponho a formulação coletiva
de uma política interna para indicação de professores convidados e professores visitantes em nosso programa (que
deve seguir nossa política de pesquisa, colaboração acadêmica e internacionalização). 

Atenciosamente, 

-- 

Paola Berenstein Jacques
Faculdade de Arquitetura
Universidade Federal da Bahia
[Texto das mensagens anteriores oculto]



 
 
 

Prezados membros do Colegiado do PPG-AU/FAUFBA, 

 

O Grupo de Pesquisa EtniCidades, ao qual a proposta do Professor Dr. Henrique 

Antunes Cunha Junior está associada, vem por meio desta carta, tecer algumas 

considerações que entende serem fundamentais em resposta, aos e-mails enviados ao 

colegiado desse programa que relatam surpresa com o resultado do edital de Seleção 

Interna do PPGAU/UFBA para indicação de Professor Dr. Visitante 2020 à 

PROPG/UFBA. O resultado desse edital, publicado no dia dois de outubro do corrente, 

no site institucional, indica quatro candidatos, na seguinte ordem classificatória: o 

professor  Dr. Henrique Antunes Cunha Junior (com 11 pontos), a Professora Dra. 

Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira (com 10,5 pontos), o Professor Dr. 

Rafael Sanzio Araújo dos Anjos (com 10,25 pontos) e a Professora Dra. Gabriella 

Restaino (com 5 pontos).  

A comissão atribuiu nota 10 ao currículo e nota 10 ao plano de trabalho enviados pelo 

professor Dr. Henrique Antunes Cunha Junior. Considerando que a maioria dos 

pronunciamentos encaminhados ao colegiado do PPGAU que relataram surpresa com o 

referido resultado, e, considerando que as referidas mensagens informam desconhecer a 

trajetória do Professor Dr. Henrique Antunes Cunha Junior, faz-se obrigatório a 

apresentação de sua trajetória acadêmica e científica, a seguir:  

Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo (1975), 

graduação em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(1979), mestrado em Dea de Historia - Université de Nancy- França(1981) e 

Doutoramento em Engenharia Elétrica pelo Instituto Politécnico de Lorraine (1983). 

Realizou Pós- doutoramento na Universidade Técnica de Berlin -1985. Foi pesquisador 

Sênior do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo -IPT (1988-

1994). Foi chefe de Departamento da Área de Engenharia Elétrica do IPT. Foi professor 

da Universidade de São Paulo entre 1976 e 1979 e depois entre 1985 e 1994. Foi 

aprovado no concurso de Professor Livre Docente pela USP em 1993. Foi aprovado no 

concurso com tese de professor Titular na Universidade Federal do Ceará em 1995. 

Desde 1995 é Professor Titular da Universidade Federal do Ceará. Foi membro do 



 
 
 

Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial - SEPIR, Secretaria da Promoção 

da Igualdade Racial - Governo Federal e Presidente da Associação Brasileira de 

Pesquisadores Negros - ABPN. Pesquisa e leciona na área de Educação, com base na 

teoria da complexidade sistêmica e da transdisciplinaridade, ênfase em Bairros Negros 

e Territórios Negros, História e Urbanismo Africano. Trabalha também na 

Engenharia Elétrica nas áreas de Planejamento Energético, Sistemas de Controle, 

Eletrônica de Potência, Comando de Máquinas Elétricas. Orienta doutoramentos e 

mestrados em Educação com temas de história e cultura africana, espaço urbano, 

bairros negros. Orientou mestrados e doutoramentos em engenharia elétrica. Ao todo 

já orientou e co-orientou 21 teses de doutoramento e 45 de mestrado, com ampla 

produção técnica e científica, além das atividades extensionistas e cargos 

representativos, como pode ser constatado em seu currículo disponível no link: CV: 

http://lattes.cnpq.br/3168771550890062.  

É relevante salientar que o Plano de Trabalho proposto pelo professor Dr. Henrique 

Antunes Cunha Junior, detalha as diversas atividades, indicando os respectivos 

produtos, assim como contempla atividades de pesquisa, ensino (com atividades no 

âmbito da graduação e da pós-graduação) e extensão, atendendo aos novos critérios da 

Capes para a avaliação de cursos de pós-graduação, implementados recentemente e 

devem nortear a avaliação de programas no próximo quadriênio. 

Faz-se obrigatório argumentar ainda que os estudos étnicos têm crescido muito no 

âmbito da arquitetura e urbanismo - quer seja do ponto de vista da demanda por 

orientação e proposição de pesquisas no âmbito do mestrado e do doutorado neste 

programa; quer seja do ponto de vista de produção acadêmica cientifica (eventos, 

publicações, atividades extensionistas, etc) e visibilidade (dada as premiações e 

rebatimentos dos trabalhos desenvolvidos), constituindo campo temático relevante e 

novo à área da arquitetura e urbanismo e inaugural no PPGAU – portanto, temática 

estratégica ao fortalecimento institucional. A recente criação desse campo temático na 

área da arquitetura e urbanismo é a razão pela qual, possivelmente os professores do 

programa que atuam com temas tradicionais do campo da arquitetura e urbanismo, 

desconhecem a trajetória e importância do professor Dr. Henrique Antunes Cunha 

Junior para os estudos étnicos raciais e o pioneirismo de suas investigações críticas 



 
 
 

sobre as cidades africanas.  Apontamos também a estreita relação que o mesmo tem 

com África, inclusive com várias visitas a diversos países deste continente, tendo se 

tornado um dos principais Pan-africanistas- da atualidade. Outra informação que merece 

destaque é que o colegiado do PPGAU também indicou no seu último processo de 

credenciamento o professor Dr. Henrique Antunes Cunha Junior como professor 

visitante, como pode ser constatado na ata de homologação desse processo de 

credenciamento. 

Outrossim, urge destacar que o Edital de Seleção Interna do PPG-AU/UFBA para 

indicação de Professor Visitante 2020 foi amplamente divulgado entre os docentes 

desse programa e conforme relato do seu coordenador obteve a aprovação tácita. Assim, 

entende-se que os critérios propostos atendiam plenamente as expectativas 

institucionais. Os critérios indicados no edital interno seguem os mesmos critérios 

postos pelo EDITAL PV 001/2019 - PROPG/ UFBA   CONTRATAÇÃO DE 

PROFESSOR VISITANTE 2020 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 

CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES VISITANTES elaborado pela Pró-Reitoria de 

Ensino de Pós-Graduação da UFBA – instancia que efetivamente deliberará sobre as 

candidaturas das indicações encaminhadas pelo PPGAU. Segundo esse edital “São 

considerados prioritários os candidatos com características de visitante sênior, com alta 

produção científica, experiência profissional e de orientação acumulada, que possam 

contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento da produção científica dos grupos 

de pesquisa programa de pós-graduação da UFBA. Será condição para concorrer ao 

edital que o docente possua produção científica relevante e experiência de orientação, 

compatíveis com os critérios adotados pelo PPG para credenciamento como Docente 

Permanente” ao que o professor Dr. Henrique Antunes Cunha Junior atende com 

plenitude, respondendo positivamente  as prerrogativas, critérios e prioridades dos 

editais. Cabe destacar que segundo o edital interno é facultado a qualquer um dos 

candidatos recurso, cabendo ao colegiado do PPGAU a homologação do resultado.  

O Etnicidades aproveita para registrar a admiração, respeito e reconhecimento à 

contribuição da Professora Dra. Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira para o 

nosso campo disciplinar e precisar ainda que o objetivo de todas essas considerações  

orbitou no sentido de contribuir para o esclarecimento sobre a trajetória do professor Dr. 



 
 
 

Henrique Antunes Cunha Junior, tendo em vista que o desconhecimento sobre a sua 

trajetória acadêmica e cientifica foi a razão relatada para o sentimento de surpresa 

informado por alguns docentes em relação a publicação do resultado do Edital de 

Seleção Interna do PPG-AU/UFBA para indicação de Professor Visitante 2020. Cabe 

ainda parabenizar a coordenação do PPGAU e a comissão pela lisura do processo 

explicitado pela abertura do edital interno, a constituição de comissão idônea e a 

publicização dos resultados e as avaliações dos candidatos. 

O Etnicidades espera que tais ponderações contribuíam para a concretização de um 

ambiente de respeito e entendimento mútuo, e a consolidação de colaboração para o 

fortalecimento institucional.   

Atenciosamente, 

Grupo de Pesquisa Etnicidades 
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PONDERAÇÕES DA COORDENAÇÃO DO PPGAU FRENTE AOS QUESTIONAMENTOS 

ENCAMINHADOS A RESPEITO DO EDITAL DE PROFESSOR VISITANTE 2020, BEM COMO 

SOBRE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

 

Em resposta aos questionamentos encaminhados pela Professora Dra. Paola Berenstein Jacques, 
no dia 02 de outubro de 2019, por carta encaminhada ao Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo e das afirmações feitas por e-mail datadas de 09 de 
outubro do corrente, no qual a Professora solicita a reconsideração de todo o processo de seleção 
para indicação de professor visitante estabelecido pelo Edital de Seleção Interna do PPG-
AU/UFBA  para indicação de Professor Visitante 2020 – Processo seletivo simplificado para 
contratação  de Professores Visitantes nos termos do  Edital PV 001/2019 - PROPG/ UFBA 
referendado pelo EDITAL PV 001/2019 – PROPG/ UFBA   CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR 
VISITANTE 2020 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE 
PROFESSORES VISITANTE, seguem algumas considerações.  

Dentre os documentos solicitados, a Professora Dra. Paola Berenstein Jacques demandou o 
parecer da comissão, as atas de aprovação do Edital, de aprovação dos critérios e da indicação 
da comissão. Assim, seguem os esclarecimentos em relação as suas solicitações: 

 Com relação a solicitação do parecer da comissão, informamos que a ata do resultado, as 
notas gerais de cada candidato, assim como as notas de cada um dos critérios por candidato 
foram devidamente publicadas no site, no dia 02 de outubro de 2019. Ainda conforme o 
calendário desse edital, a homologação do resultado deverá ser feita em reunião de colegiado 
no próximo dia 25 de outubro do corrente, quando a comissão deverá apresentar o seu 
relatório para apreciação, assim como apresentará o resultado final, tendo em vista que o 
período de recurso previsto no edital é de 5 dias corridos a partir da data de publicação do 
resultado publicado no dia 02 de outubro de 2019. O relatório da Comissão só pôde ser 
finalizado após o período de recurso. Não há previsão no edital de apresentação de relatório 
da Comissão anterior a sua apresentação para o colegiado do PPGAU, no dia 25 de outubro 
– mesmo assim, atendendo ao pedido da professora, a coordenação apresentou o relatório 
detalhado no dia 16 de outubro de 2019.  

 Em resposta ao pleito de envio das atas de aprovação do Edital e da ata de aprovação dos 
critérios de seleção, entendemos que a aprovação do Edital pressupõe a aprovação dos 
critérios de seleção uma vez que no item “4. Processo de Seleção” do referido edital, são 
indicados os critérios de seleção (subitem 4.1), a “Metodologia para cálculo de nota final de 
classificação e hierarquização das propostas” (subitem como 4.2.) e o critério de “Desempate” 
(subitem 4.3). Esclarecemos que a adoção por Edital público do PPGAU para indicação de 
professores em resposta ao EDITAL PV 001/2019, consta da ata do dia 30 de agosto de 2019 
desse colegiado, na qual se informava que a minuta do edital interno seria encaminhada a 
todos os professores permitindo que todos pudessem opinar sobre forma e conteúdo do Edital 
– o que foi feito via email, no dia 01 de setembro de 2019. Nenhum professor respondeu ao 
referido email, assim como nenhum questionamento ou quaisquer dúvidas foram 
encaminhadas nos dias subsequentes a sua publicação e ou durante o período de inscrição 
do Edital. Desta forma, considera-se que houve a aprovação tácita do edital e 
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consequentemente dos critérios de avaliação adotados, conforme foi publicado no site 
institucional no dia 02 de setembro do corrente. 

 Por fim, cabe informar que além do registro na reunião do colegiado do dia 30 de agosto, há de 
se destacar que esta comissão foi composta por professores permanentes do PPGAU,  tendo 
em vista que o EDITAL PV 001/2019 indica que “Será condição para concorrer ao edital que o 
docente possua produção científica relevante e experiência de orientação, compatíveis com os 
critérios adotados pelo PPG para credenciamento como Docente Permanente“. 

 Pelo exposto fica evidente que a afirmação “as atas solicitadas não existem, tendo em vista 
que nem o edital, nem os critérios de classificação, nem a composição da comissão de 
avaliação foram devidamente aprovados pelo Colegiado do PPG-AU” feita pela Professora 
Dra. Paola Berenstein Jacques é estéril e pouco contribui ao fortalecimento dessa instituição 
e consolidação dos seus processos democráticos.  

 Na oportunidade, salienta-se mais uma vez que o edital possibilitou recurso a qualquer um 
dos candidatos, contemplando, portanto, o contraditório e a correção de possíveis equívocos 
materiais e ou formais. Há de se frisar que todos os candidatos foram aprovados pela 
comissão, cabendo a Pró-reitora de Ensino de Pós-graduação a seleção final de professores 
visitantes, como determinado no EDITAL PV 001/2019 - PROPG/ UFBA   CONTRATAÇÃO 
DE PROFESSOR VISITANTE 2020 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES VISITANTES.  

Por fim, registramos que foi acatada a solicitação da Professora Dra. Paola Berenstein Jacques 
para a “a reconsideração de todo este processo seletivo” - o que será devidamente julgado pelo 
colegiado na reunião do dia 25 de outubro, quando dar-se-á também a apresentação do resultado 
final do Edital de Seleção Interna do PPG-AU/UFBA  para indicação de Professor Visitante 2020 – 
Processo seletivo simplificado para contratação  de Professores Visitantes nos termos do  Edital 
PV 001/2019 - PROPG/ UFBA.  

Reafirmando continuamente o fortalecimento institucional via a adoção de processos 
democráticos no PPGAU, nos colocamos a disposição quaisquer outros esclarecimentos 
pertinentes.  

Salvador, 17 de outubro de 2019 

Atenciosamente, 

 

 

 

Professor Doutor Rodrigo Espinha Baeta 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo  
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<malice.advogada@hotmail.com>, Dange Cardoso <dangecardoso@gmail.com>, Larissa Scarano
<larissascarano@hotmail.com>, lufialho Lucianne <luciannefialho@gmail.com>, Josane Oliveira
<josane_ssa@hotmail.com>, Thiscianne Pessoa <thisciannempessoa@gmail.com>, vilma patricia santana silva
<patarqurb@gmail.com>, Felipe Tavares <felipe.tavares@ufba.br>, Junia Cambraia Mortimer <junia.mortimer@ufba.br>,
fabio velame <velame.fabio@gmail.com>

Prezado coordenador, prezados membros do Colegiado do PPG-AU,
 
Agradeço o envio, apesar de tardio (bem após o período de recursos dos candidatos), do Relatório e
também agradeço Ana pela solicitação do restante da documentação.
 
A circunstância de produção deste Relatório reitera o problema que lhe caberia resolver (falta de clareza
sobre: critérios acadêmicos, escolhas ins�tucionais e não “paridade” dos membros da própria Comissão
em relação à “senioridade” privilegiada pelo Edital), na medida em que nos aparece mais de duas
semanas depois de anunciado publicamente o resultado e, portanto, já formulado em resposta às
argumentações apresentadas pelas reações de surpresa e incompreensão manifestadas por mim,
Nivaldo e Angela, imediatamente após a publicação da ata da Comissão.
 
Estamos, mais uma vez, diante de um caso de desrespeito à própria História de nosso Programa, cuja
consolidação como referência nacional resultou de um longo percurso (36 anos) de construção
ins�tucional concomitante à consolidação de nossa Área de conhecimento no país. O processo de
avaliação do Edital de Professor Visitante, conforme demonstra o Relatório da Comissão, desrespeita
essa construção histórica ao ignorar os mais de 30 anos de contribuição significa�va de uma
reconhecida Professora Titular e pesquisadora PQ 1 à consolidação de nossa Área de conhecimento
(atuando em Universidades, Agências de Fomento, Associações Acadêmicas, Laboratórios e Grupos de
Pesquisa nacionais e internacionais) e os mais de 20 anos de colaboração sistemá�ca da mesma com
nosso próprio Programa e também com a UFBA: como avaliadora em bancas de defesa de �tulos e de
concursos públicos; pesquisadora em projetos nacionais e internacionais; conferencista e palestrante
em inúmeros eventos; autora de ar�gos e capítulos em diversas publicações do Programa ou de seus
Grupos de Pesquisa. Trata-se de um grande equívoco e de uma grave injus�ça com a biografia
acadêmica da candidata ao desconsiderar o trabalho de uma vida inteira dedicada à nossa Área de
Conhecimento. 
 
O Relatório da Comissão explicita outras fragilidades deste processo de avaliação e, em par�cular, expõe
a inadequação, por falta de paridade, dos membros escolhidos para esta Comissão de avaliação. Sem
qualquer demérito às professoras integrantes desta Comissão (duas delas recém credenciadas em nosso
Programa), sabe-se que em processos de avaliação por pares, seja nas agências de fomento seja nas
progressões internas das universidades, os membros avaliadores devem ser do mesmo nível ou de nível
superior aos avaliados: no caso do CNPq, por exemplo, um pesquisador PQ 2 não deve avaliar um
pesquisador PQ 1, bem como, nas universidades, um professor Adjunto não deve avaliar um professor
Associado etc. Essa regra básica da paridade não foi considerada na composição da Comissão que
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também, talvez pela pouca experiência dos seus membros em processos de avaliação por pares, não
seguiu os procedimentos de praxe nesse �po de avaliação. O próprio Relatório, por exemplo, nos
informa que a referida Comissão, ao invés de considerar a “avaliação global do currículo e trajetória
acadêmica” dos candidatos preferiu “u�lizar o critério sistema�camente adotado por agências de
fomento”. No entanto, se tomamos como base uma das agências de fomento à pesquisa mais
importantes do país, o CNPq, responsável pela avaliação de pesquisadores do país, a Comissão não
seguiu seus critérios mais ro�neiros:
 

1.    Em avaliação por pares, os membros da Comissão deveriam ser pesquisadores, pelo menos,
do mesmo nível da pesquisadora candidata, qual seja, PQ 1.
2.  Um pesquisador PQ 1 deve ser sempre avaliado por pares pelos úl�mos 10 anos, e não pelos
úl�mos 5 anos (critério usado para pesquisadores PQ 2 ou para aqueles que buscam entrar no
sistema e ainda não são pesquisadores PQ).
3.     Além de avaliar a capacidade de formação con�nua de recursos humanos e publicações
relevantes nos úl�mos 10 anos do pesquisador PQ 1, o comitê assessor deve privilegiar a
qualidade (e não só a quan�dade) de sua produção cien�fica e, em par�cular, avaliar o conjunto
da obra do pesquisador em sua Área do conhecimento (do comitê) e, sobretudo, avaliar sua
capacidade de liderança de grupos de pesquisa e sua liderança nacional dentro de sua Área de
conhecimento, assim como seu claro reconhecimento ins�tucional com uma efe�va inserção
nacional e, de preferência, internacional, em sua Área de conhecimento específico (no nosso
caso: em Arquitetura e Urbanismo).

 
Como bem o sabem aqueles professores de nosso Programa (como Pasqualino Magnavita, Mário
Mendonça ou Ana Fernandes) que já foram Representantes de nossa Área de conhecimento no CNPq
(como eu mesma e, mais recentemente, a própria candidata em questão), esta agência também busca
priorizar em seus Editais seus bolsistas de Produ�vidade em Pesquisa (até com Editais específicos),
sobretudo em respeito à avaliação já procedida anteriormente por pares em consonância com os
Critérios de cada Área e seus Comitês de Assessoramento (desempates são resolvido por outros
aspectos qualita�vos das biografias acadêmicas) – como também fazem as demais agências de fomento
no país e as Pró-Reitorias de Pesquisa e de Pós-Graduação das universidades públicas nacionais. Na
própria UFBA, nas avaliações de seus editais internos, como ocorre no caso do PIBIC, um bolsista PQ
CNPq ou que receba qualquer auxílio financeiro do CNPq, já recebe automa�camente a nota máxima
pelo sistema.
 
Diante do exposto, agradeço o convite para a reunião, mas prefiro declinar pelos mesmos mo�vos –
desrespeito à História e falta de decoro acadêmico – que me fizeram renunciar a par�cipar deste
Colegiado no início deste ano e que, também, levaram a re�rar-se um dos fundadores de nosso
Programa, o Professor Emérito Pasqualino Magnavita, ainda em plena a�vidade, completados 60 anos
de sua atuação em docência, orientação e pesquisa. O atual esvaziamento deste espaço como fórum
qualificado de debates parece ser bastante sintomá�co do enfraquecimento da nossa cole�vidade e
coesão interna (como nossa dispersão espacial demonstra bem). Espero que a gravidade desta situação
mereça uma reflexão aprofundada.
 
Ao lembrar que solicitei a reconsideração de todo o processo de avaliação (no e-mail que enviei dia
09/10, uma semana após o envio de minha carta ao Colegiado no dia 02/10) – tendo em vista que nem
o Edital interno, nem os critérios de classificação, nem a composição da Comissão de Avaliação �nham
sido aprovados pelo Colegiado; que os pareceres da Comissão também não �nham sido disponibilizados
(apesar de minha solicitação) antes do final do prazo para recursos (07/10); e que o Relatório (assinado
em 09/10) só foi disponibilizado hoje (16/10) –, venho mais uma vez apelar aos membros deste
Colegiado para que reflitam com serenidade sobre o ocorrido e reconheçam a urgente necessidade de
res�tuirmos nosso “espírito de corpo” e cole�vismo a par�r do respeito à nossa História (de nossa Área
de conhecimento e do próprio Programa), como condição sine qua non para que nosso Programa possa
recuperar sua posição de excelência no cenário nacional e internacional em nossa Área de
conhecimento.
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Solicito ainda que esta mensagem de e-mail e a outra carta que enviei em PDF no dia 02/10 sejam,
ambas, anexadas à Ata desta reunião extraordinária do dia 25/10, que será encaminhada à PROPG
atestando a homologação do resultado do Edital Professor Visitante 2020.
  
Atenciosamente,
 -- 

Paola Berenstein Jacques
Faculdade de Arquitetura
Universidade Federal da Bahia

Em qua, 16 de out de 2019 às 19:33, Rodrigo Baeta <rodrigo.espinha.baeta@gmail.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:rodrigo.espinha.baeta@gmail.com
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Salvador, 30 de outubro de 2019 

 
À Profa. 

Paola Berenstein Jacques 

PPGAU-FAUFBA 

 
Referência: manifestação-resposta do colegiado do PPGAU-FAUFBA sobre as colocações da professora acerca da 
seleção interna de candidaturas do edital para Professor Visitante 

 
Prezada Professora Paola, 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Federal da Bahia (PPGAU-FAUFBA) vem, através desta, se manifestar, por decisão da maioria absoluta 
de seu pleno em sua última reunião, realizada em 25/10/2019, sobre as graves acusações manifestas em sua carta, 
dirigidas aos seus membros e à coordenação do programa.  

O Colegiado do PPGAU-UFBA lamenta profundamente a compreensão equivocada expressa em sua mensagem, 
enviada por e-mail, no dia 18/10/2019, na qual afirma ter havido “desrespeito à História e falta de decoro acadêmico” 
do Colegiado do Programa e da Coordenação diante do processo interno de seleção para professor visitante, 
conforme previsto no Edital PV 001/2019 - PROPG/ UFBA - Contratação de Professor Visitante 2020 - Processo 
Seletivo Simplificado para Contratação de Professores Visitantes. 

Infelizmente, atravessamos tempos difíceis para a Universidade e para a produção de conhecimento no país, com 
cortes, procedimentos redutores e contingenciamentos dos meios e modos de financiamento da pesquisa e da pós-
graduação. Neste cenário onde se instaura a nociva disputa por parcos recursos disponibilizados pelas agências de 
fomento do atual governo, afirmações injustas podem sugerir que esse procedimento esteja sendo seguido, 
desembocando em nosso esgarçamento interno e sinalizando que estaríamos nos rendendo à armadilha. Ao 
contrário, precisamos estar atentos, resistir, dialogar e criar alternativas. 

Assim, gostaríamos de esclarecer a V. Sa., bem como a todos os envolvidos, que a opção por abertura de edital 
interno visou a possibilitar, tanto para professores vinculados a grupos consolidados como para aqueles ligados a 
grupos emergentes, iguais condições de concorrência, com o intuito de fazer valer, em tempos tão adversos, a 
potência dos diversos modos de pensar. Jamais, e em nenhum momento, se pensou em desrespeitar a história das 
parcerias longamente constituídas pelos grupos de pesquisa do Programa, mas apenas possibilitar também a 
emergência e espraiamento de novas temática e redes de pesquisas. Esclarecemos, ainda, que, diferentemente dos 
tradicionais convites a professores sêniores, usualmente financiados por editais voltados para pesquisadores de alta 
produtividade do CNPq, como citado por V. Sa., o atual processo trata de candidaturas para a contratação de 
professores visitantes pela UFBA, com edital próprio, o qual, em nenhum momento, se refere ou se vincula aos editais 
da agência supracitada. 

Esclarecemos que o edital interno do PPGAU seguiu rigorosamente as balizas do edital da Pró-Reitoria de Pós-
Graduação (PROPG) quanto aos critérios de avaliação e às condições para o encaminhamento de candidaturas. O 
procedimento foi colocado em reunião do Colegiado do PPGAU, em 30/08/2019, e o edital interno foi disponibilizado 
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para recebimento de contribuições de todos os professores permanentes do programa, cabendo registrar que não 
houve manifestações contrárias – o que indicou a aceitação da minuta. A comissão de seleção foi instituída a partir de 
vários convites feitos aos professores permanentes, todos aptos a participar, visto que o único critério que baliza a 
paridade entre candidatos e avaliadores, conforme o edital da PROPG, é o mínimo de dois anos de doutoramento 
para postular candidatura. Parece-nos que montar uma comissão depois de conhecidos os candidatos e a depender 
das candidaturas configuraria conflito de interesse passível de questionamento. Conforme colocado por V. Sa., a 
disponibilização do material se deu antes da reunião do Colegiado que homologou o resultado dessa seleção, 
respeitando-se os trâmites e cronograma previstos no edital interno do PPGAU. Gostaríamos de ressaltar o árduo e 
rigoroso trabalho realizado pela comissão e informar que a professora Margareth da Silva Pereira foi avisada em 
tempo hábil para interpor recurso, se assim o desejasse, e ela não o fez.  

Reafirmamos, assim, o decoro, a seriedade e o comprometimento do Colegiado do PPGAU-UFBA com a qualidade 
histórica desta Pós-Graduação e o esforço hercúleo da Coordenação para recuperação do reconhecimento da 
grandeza do programa nas atuais (embora sempre discutíveis) balizas estabelecidas pelo Sistema de Avaliação da 
CAPES. Compreendemos também que, no ímpeto do momento, podemos ser levados a toldar nossa compreensão 
dos acontecimentos e acalorar o debate em colocações precipitadas. É então com o intuito de fortalecer os interesses 
coletivos do Programa que lamentamos a compreensão equivocada e as afirmações injustas externadas por V. Sa.  

Esperamos poder continuar a compartilhar diálogos sempre respeitosos e profícuos, que favoreçam o aprimoramento, 
sempre possível, dos nossos processos e políticas institucionais, com o objetivo da constante atualização e 
qualificação que caracterizam a excelência do PPGAU-UFBA e que continuam a ser prioridade deste Colegiado.   

 

 

 

Com nossas saudações universitárias, 

 

 

 

 

 

Professor Rodrigo Espinha Baeta 

Coordenador do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

 


