
INFORME DA COMISSÃO DE (RE)CREDENCIAMENTO DO QUADRO DOCENTE DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO DA UFBA (PPG-AU/UFBA) 

 

PERÍODO 2018-2020 

 

I. FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO 

Em conformidade com as determinações do Edital para Credenciamento e Recredenciamento 

de Professores do PPGAU/UFBA (período de 2018-2020), a Comissão formada pelos Professores 

Doutores Antônia Pereira Bezerra (PPG-AC/UFBA), Jorge Alberto Bernstein Iriart (PPG-SC/UFBA) 

e Marcia Genésia de Sant’Anna, Coordenadora em Exercício do PPG-AU/UFBA, reuniu-se no dia 

nos dias 06 e 08 de junho para proceder ao exame das candidaturas ao credenciamento e 

recredenciamento de docentes nas categorias “professor permanente” e “professor 

colaborador”, após a sistematização das propostas enviadas. 

 

II. CONSIDERAÇÕES SOBRE O EDITAL 

A Comissão considerou adequados a divulgação e o calendário estabelecidos para este processo 

de credenciamento e recredenciamento, mas entendeu que os índices de produtividade 

estabelecidos no Edital poderiam ser ligeiramente mais elevados, inclusive no sentido da 

inclusão de parâmetros relativos aos Qualis estabelecidos pela área para produções 

bibliográficas. A Comissão considerou, contudo, que o conjunto de exigências expresso nesta 

chamada são compatíveis com o zelo acadêmico e com o interesse do programa de avançar na 

renovação e ampliação do seu quadro docente. 

 

III. INSCRIÇÕES E VERIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO 

EDITAL 

 

PROFESSOR PERMANENTE 

Para esta categoria apresentaram-se 21 candidatos para recredenciamento e 05 para 

credenciamento. Dentre essas candidaturas, verificou-se que 03 propostas de 

recredenciamento e 02 de credenciamento não atendiam aos requisitos mínimos do Edital no 

que toca à produção bibliográfica. Com relação às três primeiras, verificou-se que os candidatos 

ocuparam cargos administrativos de peso no período, o que ensejou a adoção do atenuante 

estabelecido no item III.4 do Edital de (Re) Credenciamento. Além disso, foram levadas em 

consideração as atividades de pesquisa, ensino e orientação de discentes que esses candidatos 

desenvolveram no último biênio, bem como sua dedicação ao Programa. No que diz respeito às 



duas propostas de credenciamento que não cumpriram os requisitos do Edital, verificou-se que 

a adoção do já mencionado atenuante aplicava-se a apenas uma delas. Com isso, a outra 

candidatura foi mantida no quadro de colaboradores.  

 

O exame das candidaturas também revelou que um dos membros do atual quadro de 

professores permanentes enviou proposta para compor o quadro de professores colaboradores. 

Considerando-se, contudo, a grande experiência deste docente nas atividades de ensino e de 

orientação, bem como a importância e relevância de sua atuação no campo do conhecimento 

ao qual se dedica, a Comissão recomenda sua permanência no quadro de professores 

permanentes. 

 

A Comissão sugere que seja adotado o procedimento de credenciamento automático na 

categoria professor permanente dos colaboradores que passem a atender os requisitos do 

Edital, observando-se a manutenção do número máximo, recomendado no item IV deste 

Informe, para o quadro total de docentes do programa. 

 

PROFESSOR COLABORADOR 

Para a categoria professor colaborador foram encaminhadas 07 propostas de recredenciamento 

e 12 de credenciamento (ver planilha correspondente no Anexo III). A Comissão procedeu ao 

exame inicial desse conjunto com base nos requisitos determinados pelo Edital para essa 

categoria, verificando que 03 propostas de recredenciamento não atingiam os requisitos 

mínimos de produção bibliográfica exigidos no Edital, sendo que uma dessas candidaturas não 

registrou qualquer produção nos últimos cinco anos. Contudo, esses docentes são responsáveis 

por orientações de mestrado e/ou doutorado em andamento e, por isso, recomenda-se a 

manutenção neste quadro dos dois docentes que encaminharam propostas de ensino, pesquisa 

e orientação para o próximo biênio, devendo o Colegiado do programa monitorar a sua 

produção intelectual. Já o docente que encaminhou proposta apenas para concluir uma 

orientação pendente, recomenda-se o seu recredenciamento em bases temporárias e sua 

posterior substituição pelo candidato a esta categoria que foi melhor avaliado entre os que não 

foram incorporados no momento. Ainda no que diz respeito ao recredenciamento de 

colaboradores, recomenda-se não aceitar candidaturas que não apresentaram propostas de 

ensino e de orientação para o próximo biênio e que não têm orientação pendente. Por fim, 

verificou-se a necessidade de monitorar e reduzir, na medida do possível, o número de 

orientandos de um professor colaborador que não mais reside no estado da Bahia. 

 



No caso dos novos candidatos ao corpo de colaboradores, verificou-se que 03 residem em 

outros estados ou em cidades distantes de Salvador. Uma vez que o programa não possui 

recursos para o deslocamento desses professores para o exercício regular de atividades de 

ensino e orientação, recomenda-se avaliar, conforme as áreas de interesse do PPG-AU, a 

possibilidade de virem a ser incorporados como visitantes. O exame geral das inscrições para 

credenciamento revelou também que 04 candidatos novos não atendem aos requisitos mínimos 

de produção intelectual exigida no Edital, embora um deles apresente experiência acadêmica e 

de pesquisa, além de histórico de atuação no programa, que permitem recomendar a sua 

inclusão. O cumprimento dos requisitos e a qualidade das respectivas produções intelectuais 

permitiram, por fim, recomendar a incorporação de um dos candidatos a professor colaborador 

ao quadro de permanentes e a incorporação de 04 novos docentes ao quadro de professores 

colaboradores (ver Anexo II). 

 

A assim como recomendado para o quadro permanente, a Comissão sugere que também seja 

adotado no quadro de colaboradores o procedimento de credenciamento automático nesta 

categoria dos candidatos que passem a atender aos requisitos mínimos do Edital, desde que 

sejam abertas vagas e que não se ultrapasse o número máximo recomendado para o quadro 

total de docentes do programa, conforme o item abaixo. 

 

IV. DIMENSIONAMENTO DO QUADRO DOCENTE 

 

O dimensionamento do quadro docente do PPG-AU/UFBA proposto pela Comissão levou em 

consideração a manutenção de professores permanentes com larga experiência em pesquisa e 

ensino em nível de pós-graduação e histórico comprovado de dedicação ao programa, mas 

também a necessidade de se prosseguir com o trabalho de renovação e ampliação deste quadro, 

iniciado em processos de (re)credenciamento anteriores. Levou ainda em consideração, tanto 

na manutenção de professores, quanto na incorporação de novos, a atuação na Graduação, em 

atividades de pesquisa e extensão relevantes para o programa, bem como a existência de uma 

produção científica compatível com os níveis de exigência da Área de Arquitetura e Urbanismo. 

A proposta de ampliação do quadro docente total do programa decorreu também do exame da 

média de estudantes matriculados nos últimos anos, o que girou em torno de 170 estudantes. 

Tendo como base a relação entre este número e o número total de docentes, chegou-se a um 

total de 38 professores (27 permanentes e 11 colaboradores), o que equivale a 

aproximadamente 4,5 estudantes por professor – média que pode ser considerada próxima do 

ideal para a Área. Cabe observar que este parâmetro levou em consideração a média de outros 



programas da Área de Arquitetura e Urbanismo, inclusive de alguns que foram agraciados com 

a nota 6 na última Avaliação Quadrienal da CAPES, como o da Universidade Presbiteriana 

MacKenzie, o PROARQ da UFRJ e o NPGAU da UFMG (respectivamente 4,78; 5,09 e 4,65). Essa 

ampliação, caso acolhida pelo Colegiado do PPG-AU/UFBA, permitirá, ainda, a criação de mais 

vagas nos cursos de mestrado e doutorado, caso a demanda cresça, sem sobrecarga para o 

corpo docente. 

 

 

Salvador, 15 de junho de 2018 
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