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ATA DA SELEÇÃO INTERNA DO PPG-AU UFBA PARA INDICAÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE, SEGUNDO OS TERMOS DO 

EDITAL PV 001/2020 – PROPG/UFBA 

 

Nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2021, reuniu-se, via Plataforma Google Meet, a comissão 
temporária encarregada de avaliar as propostas submetidas ao Edital de Seleção Interna do PPG-
AU/FAUFBA para Indicação de Professor Visitante 2021, no âmbito do Edital PV 001/2020, da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPG/UFBA) e do Edital de Seleção Interna do 
próprio programa – comissão composta pela(o)s Professora(e)s Doutora(e)s Ana Fernandes 
(Presidente), Márcio Cotrim Cunha e Rodrigo Espinha Baeta (Portaria PPGAU-FAUFBA n. 
001/2021). 

Após a conferência, pela Secretaria do PPG-AU/FAUFBA, da documentação enviada pela(o)s 
candidata(o)s – segundo os critérios estabelecidos no Item 2, sobre o período de 
desenvolvimento do plano de trabalho  e no item 4, documentação exigida, constantes no Edital 
Interno de Seleção – , a comissão recebeu e pode analisar duas candidaturas: Professora Doutora 
Cibele Saliba Rizek, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo-USP São Carlos, que se propõe a 
integrar nosso corpo docente por um ano; e Professor Doutor Rafael Sanzio Araújo dos Anjos, do 
Departamento de Geografia-UnB, cuja proposta prevê a permanência entre nós por dois anos. 

Atendendo aos requisitos estabelecidos pela PROPG para se concorrer ao Edital Geral, a(o)s 
candidata(o)s apresentaram produção científica relevante e experiências de orientações 
compatíveis com os critérios adotados pelo PPG-AU/FAUFBA para credenciamento como 
Docente Permanente os quais, segundo o Regulamento Interno do Programa, são: “Docentes ou 
pesquisadores credenciados pelo programa que, de forma continuada, lecionam disciplinas, 
orientam Trabalhos Finais (Dissertações e/ou Teses), realizam pesquisas e, eventualmente, 
administram atividades vinculadas ao programa – além de terem vasta produção científica 
relevante à área.”  

A avaliação das propostas foi realizada considerando os critérios e pesos indicados no Item 5 do 
Edital Interno de Seleção, a saber: currículo da(o) candidata(o), considerando a produção 
científica e experiência profissional e orientação acumulada (Peso 5); Plano de trabalho, 
observando o seu mérito, relevância e os resultados esperados com o seu desenvolvimento (Peso 
3,5); Interação com o corpo docente do PPG-AU/FAUFBA e seus grupos de pesquisa, valorizando 
a formação de redes de cooperação e outras ações conjuntas que resultem em produção 
acadêmico- científica e formação de recursos humanos (Peso 1,5).” 

Para além disso, também seguindo os parâmetros do Edital Interno, a comissão atribuiu, quando 
pertinente, pontuação extra para os proponentes: “que se autodeclararem negra(o)s (preta(o)s 
ou parda(o)s, segundo o IBGE), conforme indicado pela(o) candidata(o) na ficha de inscrição; do 
gênero feminino, conforme indicado pela(o) candidata(o) na ficha de inscrição.” 
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Antes de mais nada, é preciso ressaltar que os dois candidatos, Professores Titulares em suas 
instituições de origem, além de extremamente qualificados e competentes, demonstram adesão 
à construção institucional, acadêmica e plural da universidade pública. Enquadram-se, portanto, 
indiscutivelmente, na categoria de Professor Sênior, de excelência, tendo sido tarefa muito difícil 
para a comissão classificar as duas candidaturas, conforme exigência dos termos dos editais.   

Discorrendo sobre o primeiro critério de avaliação, Currículo da(o) candidata(o), sua análise 
baseou-se nos itens 3.0 (Requisitos exigidos para os candidatos) e 5.1 (Critérios de Seleção) 
do Edital de Seleção Interna do PPG-AU/FAUFBA, sendo consideradas a produção científica, a 
experiência profissional e a orientação acumulada referentes aos últimos 5 anos (2016/2020) 
conforme o quadro síntese abaixo. 

CV 2016-2020 proponentes 

Itens considerados a partir do edital Rafael Sanzio Araújo dos 
Santos (UnB) 

Cibele Saliba Rizek 

(USP-SC) 

Geral    

Graduação em Geografia Ciências sociais 

Mestrado em Planejamento Urbano Ciências Sociais 

Doutorado em  Engenharia de Transportes Sociologia 

Pós-doutorado Cartografia Étnica (Bélgica) Não 

Relações com grupos internacionais  sim sim 

Líderes de grupos de pesquisa sim (2017) sim (2020) 

Produtividade CNPq não 1C 

Temáticas de trabalho: planejamento-tecnologia de 
representação-diáspora 

Cidade-habitação-trabalho 

Publicações    

Artigos  01 09 

Livros  01 (autoral) = 05 00 

Livros organizados 00 01 

Capítulos  02 13 

T 08 23 

Participações em bancas de PG ou 
concursos 

  

Bancas mestrado 00 30 
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Bancas doutorado 00 34 

Bancas Professor titular 01 02 

T 01  66 

Orientações   

IC em andamento 00 02 

IC concluídas 00 03 

Mestrado em andamento 01 03 

Doutorado em andamento 04 04 

Mestrado concluídos 05 03 

Doutorado concluídos 09 08 

Pós-doutorado concluídos 00 02 

T 19 25 

Org. eventos 4 2 

T 4 2 

 

Cabe destacar que a análise dos currículos de ambos os candidatos confirma, mais uma vez, 
trajetórias profissionais de excelência, com enorme contribuição para o campo do Urbanismo e 
da Arquitetura. Para a definição das notas, foram consideradas as diferenças verificadas nos 
seguintes itens: realização de pós-doutorado; participação como bolsista de produtividade em 
pesquisa do CNPq; produção bibliográfica; participação em bancas finais de mestrado e 
doutorado; e orientação de pesquisas de Iniciação Científica. As notas atribuídas aos candidatos 
nesse quesito combinaram o quantitativo das informações à percepção mais geral da sua 
excelência curricular.  
 

Avaliação Curricular (a) Rafael Sanzio Araújo dos 
Santos (UnB) 

Cibele Saliba Rizek 

(USP-SC) 

notas 9,5 9,9 

Para a avaliação dos Planos de Trabalho apresentados pelos candidatos para o período de 
atuação junto ao PPGAU-FAUFBA, que são bastante distintos entre si em termos de estrutura, a 
Comissão os analisou pelo mérito, relevância e resultados, e houve por bem acrescentar um item 
de avaliação concernindo a problematização das atividades propostas. O mérito dos 
pesquisadores e a relevância dos planos apresentados atingiram os níveis de excelência 
almejados pelo Edital de Professor Visitante 2021. No que tange à problematização das 
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atividades a serem desenvolvidas, uma delas sobressaiu em termos da explicitação de sua 
construção teórica, tendo a outra centrado sua construção mais na relação de temáticas a serem 
trabalhadas. Em termos de resultados, as duas também se diferenciam por terem, uma, um 
caráter mais aberto e subjetivo, sendo a outra mais objetiva e detalhada. 

Avaliação Planos de Trabalho (b) Rafael Sanzio Araújo dos 
Santos (UnB) 

Cibele Saliba Rizek 

(USP-SC) 

mérito 10,0 10,0 

relevância 10,0 10,0 

Problematização das atividades 8,5 10,0 

Resultados  10,0 9,0 

Notas médias 9,63 9,75 

Em termos da interação com o corpo docente do PPG-AU/FAUFBA e com um ou mais dos seus 
grupos de pesquisa, ambos os planos propostos mapeiam colaborações já existentes ou 
almejadas, com conexões indicadas com grupos ou linhas de pesquisa de nosso programa, de 
outras unidades da UFBa e de outras universidades. 

Avaliação Interação (c) Rafael Sanzio Araújo dos 
Santos (UnB) 

Cibele Saliba Rizek 

(USP-SC) 

notas 10,0 10,0 

Assim sendo, depois de adicionar um ponto devido a cada candidato, em função de gênero e de 
raça, e seguindo a fórmula ponderada a ser aplicada às notas de cada quesito, conforme edital, 
qual seja: 

NF =[(a x 5) + (b x 3,5) + (c x 1,5)]/10 + d + e, 

chega-se ao resultado final da presente avaliação. 

Avaliação Final Rafael Sanzio Araújo dos 
Santos (UnB) 

Cibele Saliba Rizek 

(USP-SC) 

notas 10,62 10,86 

A classificação, portanto, por indicação unânime desta Comissão Temporária, coloca a professora 
Cibele Saliba Rizek em primeiro lugar e o Professor Rafael Sanzio Araújo dos Santos em segundo. 
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Ao tempo em que agradece a confiança em nós depositada por este PPGAU/FAUFA, a Comissão 
gostaria ainda de sugerir ao colegiado que, dada a qualidade excepcional dos proponentes, se 
envidem esforços junto à PROPG e à PROPCI, ambas da UFBa, no sentido de viabilizar a 
contratação dos dois professores, que em muito contribuirão para nossa construção pedagógica, 
intelectual e plural. 

Além disso, a Comissão também sugere ao colegiado do PPGAU/FAUFBA que se inicie o mais 
rapidamente possível a elaboração coletiva do próximo edital, tendo em vista os parâmetros 
restritos do atual e a necessidade de construção de um horizonte mais explícito para o programa 
e seus caminhos de atuação. 

Salvo melhor juízo, esse é o nosso parecer. 

 

 

 

Profa. Dra. Ana Fernandes 
Presidente 

 
 
 

Prof. Dr. Márcio Cotrim Cunha 

 

 

Prof. Dr. Rodrigo Espinha Baeta  


