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1. GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARÊNCIA 
 
- Defesa irrestria da universidade pública, gratuita, de qualidade e autônoma; 
 
- Neste sentido, promover uma articulação nacional dos programas de pós-graduação da área, espe-
cialmente aqueles vinculados às universidades públicas, de modo a defender o aumento de recursos 
para a pós-graduação e a implementação de uma avaliação baseada em critérios eminentemente 
qualitativos e o conhecimento livre e comprometido com a sociedade brasileira; 
 
- Promover a gestão democrática e participativa  do PPG-AU, através da construção coletiva da Polí-
tica Acadêmica do Programa e da Plataforma de Ação para o Biênio 2020-2022, definindo questões 
estratégias e prioritárias, bem como da criação de Grupos de Trabalho formados por docentes, dis-
centes e técnicos administrativos, para conduzir as estratégias e ações estruturantes [assinaladas em 
vermelho neste documento]; 
 
- Fortalecer o Colegiado como principal instância participativa e decisória do Programa; 
 
- Rever o processo eleitoral para a coordenação do PPG-AU, de modo a torná-lo mais democrático e 
participativo, retomando a realização de eleições com a participação de toda a comunidade do PPG-
AU (docentes, discentes e técnicos administrativos), como ocorria anteriormente, caso não haja im-
pedimentos regimentais. Do mesmo modo, avaliar a pertinência de realizar a eleição para a coorde-
nação após a renovação do Colegiado; 
 
- Promover, de forma democrática e transparente, o processo de credenciamento e recredencia-
mento do Corpo Docente do PPG-AU; 
 
- Promover o aperfeiçoamento do processo seletivo, tornando-o cada vez mais justo e ampliando 
sua divulgação, visando garantir número significativo de candidatos;  
 
- Estimular a participação discente em todos os processos decisórios; 
 
- Garantir a transparência e publicização dos atos da Coordenação e das atividades do Programa, 
através do site, e-mails e redes sociais; 
 
- Divulgar amplamente as bancas de defesa de mestrado e doutorado, inclusive via Agenda UFBA, 
visando ampliar a participação de docentes, discentes e público externo; 
 
- Dar continuidade ao processo de organização e publicização das rotinas burocráticas do programa 
(para professores e alunos), que teve avanços significativos na atual gestão, visando facilitar cada 
vez mais o acesso à informação tanto aos membros do PPG-AU (docentes e discentes), quanto aos 



demais interessados. Dentre estas rotinas, podemos citar: procedimentos para instalação de bancas; 
convênios nacionais e internacionais; realização de matrícula; concessão de bolsas; prazos para as 
qualificações e defesas; apoios financeiros para pesquisa e participação eventos; vinculação a gru-
pos de pesquisa; tirocínio docente; representação discente; avaliação quadrienal da CAPES; PRO-
NAE; publicações; etc; 
 
- Publicar os programas das disciplinas no site; 
 
- Alimentar regularmente o novo site, garantindo a publicização dos seus conteúdos e de informa-
ções relevantes para os seus colaboradores e estudantes; 
 
- Promover debates, com membros do Programa e convidados externos, focados nos desafios da 
pós-graduação e, mais especificamente, da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, no con-
texto atual, de ameaças à universidade pública, gratuita e de qualidade, de cortes significativos nos 
recursos aplicados em pesquisa e de uma realidade (pós?)pandêmica. 
 
2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO  
 
- Respeitar e valorizar a diversidade que caracteriza o PPG-AU em suas diversas dimensões; 
 
- Promover amplo debate para redefinição das Linhas de Pesquisa, estruturado a partir dos Grupos de 
Pesquisa, entendidos como o lugar onde as pesquisas são efetivamente desenvolvidas no PPG-AU, e 
tendo em vista a história do Programa e suas duas áreas de concentração; 
 
- Assegurar, junto à Direção da FAUFBA, a organização e qualificação dos espaços do novo anexo da 
Faculdade e a sua ocupação pelo PPG-AU, que tem comprometido o funcionamento adequado do 
Programa; 
 
- Ampliar e atualizar o leque das disciplinas oferecidas no PPGAU, considerando a ampla renovação 
do quadro docente observada no Programa nos últimos anos;  
 
- Ampliar a articulação do PPG-AU com os demais cursos de pós-graduação da FAUFBA (MP-CECRE e 
Residência AU+E); 
 
- Ampliar a transversalidade entre o PPG-AU e os dois cursos de graduação da FAUFBA; 
 
- Promover a articulação com outros programas de pós-graduação da UFBA em áreas afins, fortale-
cendo a interdisciplinaridade e a dimensão universitária; 
 
- Incentivar a aproximação entre pesquisa e extensão, ação especialmente necessária frente ao ce-
nário socioespacial atual, agravado pela pandemia e pelas ações de desvalorização das IFES por 
parte do atual Govermo Federal; essa aproximação certamente fortalecerá política e socialmente a 
universidade pública; 
 
- Estabelecer, através do colegiado, estratégias para a recuperação da nota CAPES e para o aprimora-
mento do preenchimento da Plataforma Sucupira, sempre primando pela qualidade das pesquisas e 
demais atividades realizadas no Programa; 
 



- Estruturar um processo coletivo e colaborativo, envolvendo docentes e discentes, para o preenchi-
mento do Relatório Anual da Capes (Sucupira); 
 
- Envolver o corpo discente, em especial os bolsistas, nos Grupos de Trabalho e nas diversas ações 
cotidianas necessárias para o pleno e correto funcionamento do PPG-AU; 
 
- Envidar esforços, juntos às agências de fomento à pesquisa, para garantir a manutenção e promo-
ver a ampliação do número de bolsas de mestrados e doutorados; 
 
- Estabelecer uma política de preservação da memória do PPG-AU, considerando a importância de 
documentos relevantes para a história do campo da arquitetura e do urbanismo na Bahia e no Brasil 
que se encontram sob a guarda do Programa, tal como aqueles relativos aos primeiros Seminários 
Docomomo e SHCU, nos anos 1990, e da história do próprio PPG-AU; 
 
- Estabelecer estratégias de apoio e suporte aos docentes e discentes frente ao momento delicado 
de isolamento social e de suspensão do ano acadêmico de 2020, muitas vezes em contextos pesso-
ais delicados; 
 
 
3. INSERÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
- Fortalecer a presença do PPG-AU no cenário nacional e internacional, através de diversas estraté-
gias; 
 
- Criar versões em espanhol e inglês do site do PPG-AU, visando fortalecer a inserção internacional 
do Programa; 
 
- Incentivar a criação de páginas para cada um dos Grupos de Pesquisa, inseridas ou articuladas com 
a página do PPG-AU, concentrando informações sobre sua composição, pesquisas em andamento, 
produção científica, etc.; 
 
- Seguir promovendo a participação ativa do PPG-AU/UFBA nas associações nacionais de pesquisa-
dores da área, como ANPARQ e ANPUR; 
 
- Continuar apoiando a organização e realização de alguns dos principais eventos da área, como os 
SHCU, ENANPARQ, ENANPUR, Seminários Docomomo Brasil e Norte/Nordeste, Projetar, ArquiMe-
mória, Congresso Internacional de História da Construção Luso-Brasileira, etc.  
 
- Incentivar o fortalecimento da cooperação internacional, através de acordos de cooperação com 
instituições estrangeiras, do recebimento de pesquisadores estrangeiros como professores visitan-
tes e para estágio pós-doutoral, e do envio de docentes e discentes do Programa para atividades no 
exterior (estágio pós-doutoral, doutorado sanduíche, missões, etc.);  
 
- Frente ao contexto atual de redução dos investimentos do Governo Federal na universidade públi-
cam estabelecer uma prática de monitoramento dos editais de agências internacionais e estrangei-
ras de apoio à pesquisa que possam financiar pesquisas e intercâmbio por parte dos docentes e dis-
centes do PPG-AU, bem como a vinda de pesquisadores estrangeiros para o Programa; 
 



- Promover novos Mestrados (MINTER) e Doutorados Interinstitucionais (DINTER) no Brasil e no ex-
terior, especialmente na América Latina e nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), 
como aquele junto à Universidad Nacional de La Rioja (Argentina), já em etapa final de elaboração 
do Acordo de Cooperação; 
 
- Dar continuidade à realização do Doutorado Interinstitucional (DINTER) com a Universidade Fedral 
de Goiás (UFG); 
 
- Dar continuidade à política de apoio financeiro à participação em eventos para docentes e discen-
tes, com apresentação de trabalho, no Brasil e no exterior. 
 
- Promover Seminário Anual do PPG-AU, com a apresentação do conjunto de pesquisas desenvolvidas 
no Programa pelos seus docentes e discentes e com a participação, como convidados, de pesquisado-
res de destaque na área, externos ao Programa; 
 
- Envidar esforços com a Administração Central e com o Instituto de Letras da UFBA no sentido de 
oferecer cursos de idiomas para os discentes do PPG-AU, visando permitir o acesso destes a publica-
ções estrangeiros e possibilitar uma maior participação em eventos e publicações internacionais. 
 
 
4. POLÍTICA EDITORIAL 
 
- Reformular a política editorial e reestruturar o Conselho Editorial e o Núcleo de Apoio à Produção 
Científica e Editorial;  
 
- Dar continuidade à política de investimento de parte dos recursos do Programa de Apoio à Pós-
graduação (PROAP) no financiamento de publicações de autoria dos docentes e egressos do PPG-
AU; 
 
- Retomar a publicação dos períodicos do Programa, como a revista RUA e os Cadernos PPG-
AU/UFBA; 
 
- Dar início à organização de uma publicação comemorativa dos 40 anos do PPG-AU (1983-2023). 
 
 
 


