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Ao quinto dia, do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte, às 9:00h, 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 Maria Fernandes, Angela Maria 4 

Gordilho Souza, Antônio Heliodório Lima Sampaio, Any Brito Leal Ivo, José Carlos 5 

Huapaya Espinoza, Juliana Cardoso Nery, Nivaldo Vieira de Andrade Junior, Rodrigo 6 

Espinha Baeta (Coordenador) e Rosana Muñoz. Também estavam presentes os 7 

representantes estudantis:  Dilton Lopes de Almeida, Josane dos Santos Oliveira, 8 

Maria Alice Pereira, Sonia Mendes Reis Nascimento Silva e Vilma Patrícia Santana 9 

Silva. Verificado o quórum mínimo, foi dado início à reunião. Informes: Bolsas: o 10 

coordenador reporta preocupação com uma possível mudança no processo de 11 

renovação e implementação de bolsas pelas agências de fomento CAPES e CNPQ, o 12 

que reforça a relevância de retomada da nota 5 pelo programa. Esclarece que o 13 

CNPQ provisoriamente permite a renovação e a CAPES não está permitindo a 14 

renovação das bolsas para programas nota 3 e 4.  Apoio a ida a eventos: o 15 

coordenador informa também que os apoios como diárias, inscrições em eventos, 16 

passagens, só poderão ocorrer após liberação do PROAP – que tem previsão para 17 

maio. Mudança no cronograma do Capes Print: a mudança no cronograma do 18 

Capes Print e a importância de os interessados avaliarem as propostas e datas 19 

previstas originalmente também foi comentado pelo coordenador. Professores 20 

Visitantes: a Professora Any Brito Leal Ivo esclareceu que, segundo informação da 21 

PROPCI-UFBA, a contratação dos Professores Visitantes está suspensa, conforme a 22 

portaria do MEC. Processo Seletivo e matrícula: o coordenador anunciou que o 23 

processo Seletivo e de Matricula de alunos regulares ocorreu de forma tranquila, mas 24 

o processo de matrícula de alunos especiais está com problema na geração da guia 25 

de pagamento, o que já foi demandado solução do help desk. Escola de Verão 26 

Monotrilho em Disputa:  a Professora Any Brito Leal Ivo informa que está em 27 

andamento a atividade de extensão “Escola de Verão; Monotrilho em Disputa” 28 

coordenada pela Professora Glória Cecília Figueiredo – a Professora Ana Fernandes 29 

destaca ainda a ampla mobilização de diversos coletivos do subúrbio e a construção 30 

coletiva que aposta em estratégias de comunicação, sendo uma iniciativa importante e 31 

a primeira escola de verão nesses moldes. Anais 6º SeNAU: a Professora Ângela 32 

Maria Gordilho Souza informa a publicação dos anais do 6º SeNAU no ano de 2020 33 
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pelo PPG-AU. Publicações PPG-AU: O Professor Rodrigo Baeta reforça a relevância 34 

de que os livros produzidos pelo PPG-AU registrem a coedição do PPG-AU, 35 

juntamente com a EDUFBA; O Professor Nivaldo Andrade enfatiza a importância de 36 

que o PPG-AU demande da EDUFBA o registro da coedição com o PPG-AU dos livros 37 

escritos por egressos e professores do PPG-AU. Publicações do XIII DOCOMOMO: 38 

O Professor José Carlos Huapaya Espinoza informa a finalização de uma coleção fruto 39 

dos trabalhos do XIII Seminário DOCOMOMO, com textos da comissão cientifica e dos 40 

conferencistas, com previsão de publicação para o ano de 2020; o Professor José 41 

Carlos Huapaya Espinoza informa também a finalização dos Anais do XIII Docomomo 42 

com publicação digital pelo PPG-AU. Missão na Nigéria do Etnicidades: a 43 

Mestranda Josane dos Santos Oliveira informa que o Professor Fabio Velame está em 44 

missão na Nigéria, viabilizada pelo edital do Capes Print. Acrescenta que em Lagos 45 

está sendo implantado um centro de estudo afro brasileiros, com contribuições desses 46 

professores da UFBA. Sem mais informes, passou-se então aos pontos de pauta. Item 47 

1: Credenciamento dos Professores Henrique Cunha e Margareth Pereira no 48 

PPG-AU: o coordenador esclarece o entendimento da PROPG de que os Professores 49 

Visitantes, contratados via o edital Capes Print, devem ser credenciados como 50 

Professores Permanentes dos respectivos programas de pós-graduação, visando a 51 

qualificação desses programas – esse entendimento é reforçado pelo edital que 52 

orienta esse credenciamento e que determina como prazo mínimo um ano de 53 

contratação (renovável por mais um ano). O Professor Rodrigo Baeta propõe como 54 

encaminhamento a incorporação desses professores a partir da contratação pela 55 

UFBA. A Professora Ana Fernandes pondera se há a garantia de contratação por dois 56 

anos e registra a sua preocupação de como fica o vínculo desses professores com o 57 

PPG-AU após esse período e o processo de renovação, organicidade e estruturação 58 

continuada do programa. O Professor Nivaldo Andrade relembra que há a 59 

necessidade de residência local para qualificação como Professor Permanente. O 60 

Professor Rodrigo Baeta sugere a criação de regras para 61 

credenciamento/descredenciamento desses Professores Visitantes. O Professor 62 

Antônio Heliodório Lima Sampaio considera que havendo essa orientação da PROPG, 63 

não há o que ser avaliado. A Professora Juliana Nery reforça a importância de criação 64 

de regras para o credenciamento desses professores como permanentes. O 65 

coordenador sugere a formulação desses critérios, ficando acordado que caberá a 66 



ATA DA 365ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E 
URBANISMO DA FAUFBA, REALIZADA EM 
05/02/2020. 

 

Página 3 de 6 

 

Professora Any Brito Leal Ivo a minuta e que o credenciamento seja aprovado 67 

condicionado às regras que serão validadas na reunião do colegiado de finais de 68 

fevereiro, o que foi aprovado por maioridade, havendo 04 abstenções. Item 2: 69 

discussão sobre nomeação de novo vice a partir da licença da professora Glória 70 

Cecília Figueiredo: O coordenador esclarece que em função do licenciamento da 71 

Professora Glória Cecília Figueiredo para pós doutoramento (a partir de março de 72 

2020) há a necessidade de indicação de vice coordenador do PPG-AU para 73 

finalização do mandado em andamento (até 31 de julho de 2020), informa ainda que 74 

em resposta à consulta por e-mail a Professora Any Brito Leal Ivo se disponibilizou 75 

para assumir a vice coordenação até o fim desse mandado. A indicação da Professora 76 

Any Brito Leal Ivo foi colocada em votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 3: 77 

Discussão sobre troca de área de concentração pela parte dos discentes: o 78 

Professor Rodrigo Baeta sugeriu que esse tópico seja analisado nas rotinas, tendo em 79 

vista que essa questão aparece em um pedido de discente, o que foi aceito por todos 80 

os presentes. Item 4: Propostas para o próximo processo de credenciamento e 81 

recredenciamento: o coordenador esclarece que obedecendo o interstício de dois 82 

anos para o processo credenciamento de professores, haveria um processo de 83 

credenciamento em meados de 2020. Pondera que para a avaliação do programa, a 84 

entrada de novos professores seis meses antes de fechar o quadriênio não é 85 

interessante. Contribui a esse ajuste de cronograma a possibilidade de trazer 86 

professores de fora para composição de banca de credenciamento no segundo 87 

semestre após a liberação dos recursos. Propôs que o processo de credenciamento 88 

seja realizado no final desse ano, com a efetivação de incorporação de novos 89 

professores, se for o caso, a partir de janeiro 2021 – o que não impactará na avaliação 90 

do programa desse quadriênio. A proposta foi colocada em votação e aprovada por 91 

unanimidade. Item 5: Montagem de comissão para avaliação de teses e 92 

dissertações submetidas ao Prêmio ANPARQ: após o Professor Rodrigo Baeta 93 

esclarecer sobre os prazos e as especificidades para a indicação de teses e 94 

dissertações para o prêmio ANPARQ, foram indicados os seguintes nomes para 95 

compor a comissão de seleção de dissertações para essa premiação: Professoras Any 96 

Brito Leal Ivo, Ângela Maria de Almeida Franco, Ana Carolina de Souza Bierrenbach e 97 

Júnia Cambraia Mortimer (suplente). Os Professores Antônio Heliodorio Lima 98 

Sampaio, Antônio Pedro Alves de Carvalho (suplente), Fabio Macedo Velame e Paola 99 
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Berenstein Jacques foram indicados como membros da comissão de seleção de tese 100 

para o Prêmio ANPARQ. Após o esclarecimento de que possíveis impedimento podem 101 

impor ajustes nas comissões, foram colocados em votação os nomes propostos, 102 

sendo as duas comissões aprovadas por unanimidade. Rotinas. Item 6: Solicitação 103 

de ciência do colegiado da entrega de copião para defesa da tese da Doutoranda 104 

Ida Matilde Pela: a Professora Angela Maria Gordilho Souza apresentou o copião da 105 

tese, fez rápida contextualização do caso, respondeu poucas dúvidas de membros do 106 

colegiado e solicitou ampliação de prazo para a defesa final da tese para março de 107 

2020 por impossibilidade de agenda dos membros da banca. Esclareceu ainda que o 108 

colegiado já havia aprovado a ampliação de prazo com previsão de defesa em 109 

fevereiro de 2020. O pleito foi colocado em votação e foi aprovado pelos presentes, 110 

havendo uma abstenção. Item 7: Processos: aproveitamento de disciplina e 111 

retificação de histórico: o Doutorando Daniel Andrade Caribé concluiu o curso e 112 

solicitou diploma, mas, está devendo dois créditos. Assim, solicita aproveitamento de 113 

dois créditos cursados no semestre de 2014.2 como aluno especial na disciplina 114 

ARQA78 – Politica, Democracia e Direito à cidade, sendo aprovado com média 10,0 115 

(dez). Considerando que esse colegiado já deliberou que disciplinas cursadas no 116 

PPG-AU sejam automaticamente aprovadas, o pedido de aproveitamento de disciplina 117 

do Doutorando Daniel Caribé foi deliberado, mediante comprovação de matrícula e 118 

aprovação. Item 8: Trancamento do semestre por motivo de saúde: a Mestranda, 119 

Volha Yermalayeva Franco, solicita novo trancamento do semestre de 2020.1 por 120 

motivo de saúde. O colegiado indicou o envio do processo ao SMURB para os 121 

encaminhamentos cabíveis. Item 9: Homologação de Trabalho Final: Mestrado: 122 

Flávia Cristina Bassan Saldanha, na data de 26 de novembro às 09:30 horas, com 123 

dissertação intitulada: “A segregação socioespacial da cidade refletida na 124 

infraestrutura urbana: análise da urbanização do município da Barra dos 125 

Coqueiros/SE”, sob orientação do professor Gilberto Corso Pereira, com banca 126 

composta pelo orientador e os professores doutores Maria das Graças Gondim dos 127 

Santos Pereira (FAUFBA) e Ilce Marília Dantas Pinto (PPEC). A mestranda teve sua 128 

homologação condicionada pelo colegiado à correção dos pretextos dos volumes 129 

entregues. Paola Estephania Barreto Alvarado, na data de 22 de abril de abril às 130 

09:00 horas, com dissertação intitulada: “Urbes palafíticas, la producción del espacio 131 

anfíbio: El caso del “barrio de belén”, Iquitos – Perú”, sob orientação do professor José 132 
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Carlos Huapaya Espinoza, com banca composta pelo orientador e os professores 133 

doutores Antonio Heliodoro Lima Sampaio (PPG-AU/UFBA), Maya Constance Manzi 134 

Delaporte (MECILA) e Liza María Souza de Andrade (UnB). Aprovado por 135 

unanimidade. Item 10: consulta ao colegiado – a Mestranda Bárbara Maria 136 

Cavalcanti de Oliveira solicita reenquadramento de Área de Concentração: a 137 

aluna Bárbara Maria Cavalcanti de Oliveira, mestranda no PPG-AU UFBA desde 138 

2019.1, solicita reenquadramento de Área de Concentração, pois, ao se inscrever na 139 

seleção do Programa o fez na área de conservação e restauro, no entanto, no 140 

decorrer do desenvolvimento da sua pesquisa, no avanço em relação à definição de 141 

seu objeto de estudos e do contato com os conteúdos das disciplinas de urbanismo 142 

ofertadas pelo PPG-AU (principalmente as que abordam questões étnico raciais, uma 143 

vez que estudo o significado das senzalas na estrutura colonial das cidades 144 

brasileiras), ela considera, com a anuência de sua orientadora, que o mais adequado 145 

seria solicitar a mudança de Área de Concentração para Urbanismo. O Professor 146 

Rodrigo Baeta contextualizou a trajetória da discente e o fato de que as disciplinas 147 

cursadas não são exclusivas da Área de Concentração de Urbanismo. Esclareceu 148 

ainda como o sistema avalia as Áreas de Concentração e a creditação do aluno e, por 149 

fim, destacou a deliberação de não se mudar a Área de Concentração nos processos 150 

de seleção do PPG-AU. Após debate e participação dos membros do colegiado – com 151 

destaque para as análises sobre a flexibilidade curricular, a transdisciplinaridade de 152 

temas, a importância de fortalecimento das Áreas de Concentração, entre outros 153 

aspectos –, foi aprovado por unanimidade a impossibilidade de mudança de Área de 154 

Concentração – salvo os casos excepcionais – e, consequentemente, o pedido da 155 

Mestranda Bárbara Maria Cavalcanti de Oliveira foi indeferido. O que ocorrer: o 156 

coordenador ressaltou a importância de atualização dos currículos lattes dos 157 

professores do PPG-AU – em especial os permanentes –, assim como expôs a 158 

relevância de entrega da ficha para elaboração do Relatório Sucupira encaminhada aos 159 

grupos de pesquisa. A Professora Ângela Maria Gordilho Souza solicitou a divulgação 160 

do prazo final para envio de trabalhos para o ENANPARQ que encerra no dia 25 de 161 

fevereiro de 2020. Informou ainda do seu licenciamento por seis meses, a partir de abril 162 

de 2020, das suas atividades no colegiado para finalização de publicações e outros 163 

trabalhos pendentes. A Doutoranda Maria Alice Pereira informou que o Prefeito assinará 164 

a ordem de serviço para construção do Parque Pedra de Xangó, no dia 07 de fevereiro 165 
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de 2020. A Professora Ângela Maria Gordilho Souza relatou que o processo de seleção 166 

para a quarta edição da Residência teve 90 candidatos. Informou ainda que a turma foi 167 

ampliada para 25 vagas, o colegiado foi instalado e a Professora Heliana Farias Mettig 168 

Rocha assumirá a coordenação.  Não havendo nada mais a tratar, o coordenador 169 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião e, para constar, eu, Any 170 

Brito Leal Ivo, lavrei a presente ata em seis (06) páginas e cento e setenta e duas (172) 171 

linhas que, após lida e discutida, será assinada por todos os presentes. 172 


