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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PARA INDICAÇÃO DE TESE DE DOUTORADO COMO 

REPRESENTANTE DO PPG-AU/UFBA NO PRÊMIO ANPARQ 2022 

 

No dia 11 de fevereiro de 2022, às 9:30 por meio do link https://meet.google.com/bjb-kgvn-kuz, 

reuniu-se a Comissão Ad Hoc constituída pelas professoras permanentes do PPG-AU doutoras Aline 

de Figueirôa Silva, Glória Cecília dos Santos Figueiredo e Marcia Sant’Anna com o objetivo de indicar 

a tese de doutorado que representará o PPG-AU/UFBA no Prêmio ANPARQ 2022. 

 

A comissão recebeu antecipadamente à reunião, para leitura prévia, cinco teses, todas aprovadas 

com distinção por unanimidade pelas respectivas bancas examinadoras e homologadas pelo 

Colegiado do programa, a saber: 

 

Título Autor(a) Orientador(a) 

Coorientador (a) 

Zonas de tensão: o arranjo 

extensionista como prática de ensino 

para outras formas do ofício em 

arquitetura e urbanismo. 

Daniel Marostegan e Carneiro 

 

Angela Maria Gordilho Souza 

João Marcos de Almeida Lopes 

Patrimoniologia: lusco-fusco entre 

identidade tática e diferença em devir. 

Helena Tuler Creston 

 

 

Pasqualino Romano Magnavita 

“O Céu é o limite...”: A autoconstrução 

como obra aberta. 

Ida Matilde Pela 

 

Pasqualino Romano Magnavita 

Angela Maria Gordilho Souza 

Experiências do ensinar e aprender  

Arquitetura e Urbanismo: um corpo-

professora em movimentos da atenção 

e da invenção de si e do(s) mundo(s) na 

tecitura lúdica de uma teia-território 

do educar. 

Mônica Cristina Henriques 

Leite Olender 

 

Thaís de Bhanthumchinda Portela 

Cristina Maria D'Ávila Teixeira 

Intervenções arquitetônicas de 

proteção e apresentação de áreas 

arqueológicas: um olhar sobre a 

experiência italiana. 

Tatiana de Carvalho Costa Rodrigo Espinha Baeta 

Claudio Varagnoli 

 

A Comissão Ad Hoc constituída pelo PPG-AU definiu os seguintes critérios para avaliação das teses 

inscritas: 

 

1. Qualidade textual do trabalho (clareza da redação, correção gramatical, capacidade de 

comunicação e de síntese e estrutura). 

2. Natureza acadêmica do trabalho (fundamentação teórica e domínio conceitual do objeto de 

estudo, qualidade e profundidade da tese defendida, metodologia da pesquisa, fontes, 

tratamento de dados e informações). 
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3. Padronização e formatação do trabalho (uso adequado de tabelas, gráficos, mapas e demais 

dados, quando couber, organização das referências bibliográficas, legendas, citações, 

conformidade com as normas da ABNT). 

4. Relevância da temática e originalidade do trabalho (ineditismo da abordagem, inovação e 

relevância para o desenvolvimento científico, cultural e social). 

 

A comissão avalia que os cinco trabalhos inscritos apresentam elevada qualidade e importantes 

contribuições ao campo da arquitetura e urbanismo. Entretanto, considerando que apenas uma tese 

poderá ser inscrita no concurso, decidiu-se, por unanimidade, indicar aquela que, conforme juízo da 

comissão, melhor responde aos critérios elencados.  

 

Tese: Zonas de tensão: o arranjo extensionista como prática de ensino para outras formas do ofício 

em arquitetura e urbanismo. 

Autor: Daniel Marostegan e Carneiro. 

Orientadora: Profa. Dra. Angela Maria Gordilho Souza. 

Coorientador: Prof. Dr. João Marcos de Almeida Lopes. 

 

 

Salvador, 11 de fevereiro de 2022. 

 

 

Profa. Dra. Aline de Figueirôa Silva 

 

 

Profa. Dra. Glória Cecília dos Santos Figueiredo 

 

 

Profa. Dra. Marcia Sant’Anna  


