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 Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 9:00h, 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: Antônio Heliodório Lima Sampaio, Any Brito 4 

Leal Ivo, Juliana Cardoso Nery, Nivaldo Vieira de Andrade Junior, Rodrigo Espinha 5 

Baeta (coordenador), Rosana Muñoz. Também estavam presentes os Representantes 6 

Estudantis:  Dilton Lopes de Almeida, Josane dos Santos Oliveira e Maria Alice 7 

Pereira. Verificado o quórum mínimo, foi dado início à reunião. Informes: FAPESB: A 8 

FAPESB modifica o formato de como distribui suas bolsas, via comunicado 9 

encaminhado a PROPG, por e-mail do dia 27 de fevereiro de 2020: as bolsas deixam 10 

de ser distribuídas diretamente aos programas, passando a distribuição das bolsas ser 11 

responsabilidade da Pró-reitora de Pós-graduação. Os programas com notas 3 e 4 12 

receberão 2 bolsas de mestrado e duas de doutorado e assim o PPGAU perdeu uma 13 

bolsa em cada uma das modalidades. O procedimento para implementação das bolsas 14 

também foi redesenhando: a PROPG mediará todo o processo, devendo a 15 

documentação ser encaminhada a essa Pró-reitora e todos os envolvidos devem ser 16 

cadastrados no Sistema Eletrônico de Informação do Governo do Estado da Bahia, 17 

aumentando a burocracia demandada para implementação de bolsas FAPESB. A data 18 

para informação dos bolsistas foi antecipada para o dia 04 de março de 2020, impondo 19 

a mudança do cronograma do processo de seleção para as bolsas no ano 2020. Não 20 

havendo mais informes passou-se aos pontos de pauta: Ponto 1 – Credenciamento 21 

de Aline Barroso como Professora Colaboradora do PPGAU: O coordenador fez 22 

breve relato e em seguida colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade o 23 

credenciamento da Professora Aline Barroso como Professora Colaboradora do 24 

PPGAU, a partir de 2019. Ponto 2 – Inclusão do Professor Marcio Cotrin Cunha no 25 

Colegiado do PPGAU: Após breve arrazoado feito pelo Professor Nivaldo Andrade, 26 

autor da proposta, foi colocado em votação, sendo aprovado com uma abstenção a 27 

inclusão do professor Márcio Cotrim CUNHA como membro do colegiado do PPGAU. 28 

Ponto 3 –  Credenciamento dos Professores Henrique Cunha Junior e Margareth 29 

da Silva Pereira como Docentes Permanentes do PPGAU: o professor Rodrigo 30 

Baeta esclareceu que em função de mudanças administrativas, houve dúvidas sobre a 31 

efetivação dos contratos dos Professores Henrique Cunha Junior e Margareth da Silva 32 

Pereira, mas esclareceu que a contratação desses professores foi homologada, 33 
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restando a liberação da LOA para assinatura dessas contratações, sendo aprovado 34 

por unanimidade os credenciamentos como professores permanentes assim que os 35 

contratos sejam assinados. A Professora Any Ivo fez a leitura de critérios para 36 

credenciamento de professores com contrato temporário como professor permanente 37 

no PPGAU, que após a leitura, foram aprovados por unanimidade. Ponto 4 – Data de 38 

posse da nova Vice Coordenadora do PPGAU a partir do licenciamento da 39 

Professora Glória Cecília dos Santos Figueiredo para Pós-Doutorado: foi 40 

aprovado por unanimidade que a Professora Any Ivo toma posse da vice coordenação 41 

do PPGAU, a partir de 01 de março do corrente, considerando o afastamento a 42 

professora Glória Figueiredo para pós doutoramento. Ponto 5 – Prêmio ANPARQ: O 43 

professor Rodrigo Baeta relatou o processo de avaliação para indicação para o prêmio 44 

ANPARQ, sendo necessária a confirmação de alguns membros das comissões, 45 

reforçando a necessidade de finalização do processo interno até o dia até o dia 31 de 46 

março de 2020. O professor Rodrigo Baeta esclareceu que esse ano há a categoria de 47 

trabalho de extensão, sendo importante a ampla participação, não cabendo nesse 48 

caso seleção interna. Ponto 6 – Comissão de Bolsas: a Professora Any Ivo fez o 49 

relato dos trabalhos realizados pela comissão de classificação de bolsistas para o ano 50 

de 2020, tendo como previsão a publicação da primeira lista até o dia 03 de março de 51 

2020, considerando o cronograma da FAPESB. Ponto 7 – Comissão de Bolsas 52 

Sanduiche CAPES PRINT: a Professora Any Ivo informou que em função do 53 

cronograma, a comissão ainda não se reuniu, estando as inscrições abertas. O 54 

representante estudantil Dilton Lopes comentou sobre as dificuldades para realização 55 

de eventos no segundo semestre pelas mudanças de calendário do Programa Capes 56 

Print, que dificultam a vinda de convidados estrangeiros. Ponto 8 – Homologação de 57 

Defesas de Dissertação e Trabalhos Finais: Yara Coelho Neves. Dissertação:  58 

Amarrar fios, cartografar lugares: notícias, política e cotidiano no Pelourinho. Orientado 59 

por Thais de B. Portela. Aprovado por Unanimidade. Thais Garcia Macambira. 60 

Dissertação: O medo urbano em Salvador na produção de subjetividade: estudo a 61 

partir do filme Breviário do Horror. Orientador por Thais B. Portela. Aprovado por 62 

Unanimidade. Ponto 9 – Processos de Aproveitamento de disciplina retificação de 63 

histórico: o Doutorando Daniel Andrade Caribé concluiu o curso e solicitou diploma, 64 

porém, ainda está devendo dois créditos. Assim, apresentou documentação completa 65 

com parecer positivo de seu orientador, solicitando aproveitamento de duas disciplinas 66 
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cursadas no seu mestrado em Administração, no Programa de Pós-Graduação da 67 

Escola de Administração da UFBA: ADM565 – Estado e Sociedade (2 créditos) e 68 

ADM573 – Governo Local e Cidadania (2 créditos). Aprovado por unanimidade. Não 69 

havendo nada mais a tratar, o Coordenador agradeceu a presença de todos e deu por 70 

encerrada a reunião e, para constar, eu, Any Brito Leal Ivo, lavrei a presente ata em 71 

três (03) páginas  setenta e quatro (74) linhas que, após lida e discutida, será 72 

assinada, em um primeiro momento, apenas pelo coordenador (por conta da quarentena 73 

da Covid 19) e, ao retomarmos as atividades presenciais, por todos os presentes.  74 

Professor Rodrigo Espinha Baeta 
Professor da FAUFBA, do PPGAU UFBA e do MP-CECRE UFBA 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU UFBA) 


