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Histórico e contextualização do programa

1. HISTÓRICO 

A história do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia não
pode ser desvinculada da unidade da UFBA que o acolhe – a Faculdade de Arquitetura. 

O Curso de Arquitetura ministrado em Salvador já existe desde o século XIX, criado em 1877, no contexto da
então Academia, e depois Escola de Belas Artes da Bahia. Após a federalização e incorporação da Escola de
Belas Artes à Universidade Federal da Bahia em 1949, e com o reconhecimento das atribuições legais do
profissional arquiteto, a formação de arquiteto passou a ter autonomia, sendo criada a Faculdade de Arquitetura
em 1959. Serviu de subsídio ao curriculum da nova faculdade a carta de princípios estabelecida no Congresso
da União Internacional de Arquitetos – UIA (1959), notadamente em relação ao desenvolvimento da
sensibilidade plástica, a noção do espaço, a imaginação, a memória visual, o sentido do homem e do caráter.
Com a implantação da estrutura departamental da Reforma Universitária em 1970 e a conclusão das obras da
nova sede da Faculdade no Campus da Federação em 1973 (projeto de Diógenes Rebouças), surgiram as
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condições para a criação dos cursos de pós-graduação. 

O primeiro curso de pós-graduação oferecido pela FAUFBA foi o Curso de Especialização em Planejamento
Urbano e Regional (CEPUR) criado em 1973, com apoio da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE); já o primeiro curso regular de pós-graduação, acolhido pela faculdade em 1981, foi o Curso de
Especialização em Conservação e Restauração de Monumentos e Sítios Históricos (CECRE), apoiado pelo
IPHAN e pela UNESCO, sendo logo considerado uma referência mundial em sua área de atuação – embrião do
que é hoje o Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos (MP-
CECRE UFBA), o outro programa de pós-graduação (nesse caso, de caráter profissional) que a FAUFBA
acolhe. 

Tais experiências lato sensu forneceram a base para que, em 1983, fosse criado o atual Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG-AU) – pioneiro no Nordeste e um dos mais antigos do Brasil em
sua área – que passa a atender a necessidade de formação de professores e especialistas para uma nova
realidade educacional e política do país. A criação do então denominado Mestrado em Organização do Espaço
Físico-Ambiental (logo depois, Mestrado em Arquitetura e Urbanismo – MAU UFBA) vislumbrava o processo de
abertura política com o fim do governo militar, mas também a demanda advinda do forte crescimento no número
de universidade particulares que seriam criadas nos vinte anos seguintes. Com seu primeiro Colegiado
empossado em 16 de março de 1983, tendo como Coordenador o Professor Pasqualino Romano Magnavita e
Vice Coordenador o Professor Antonio Heliodorio Lima Sampaio (que ainda são professores permanentes do
programa), o curso surge como uma forma de pensar aspectos fundamentais de um país que passava a ser
predominantemente urbano. 

Assim, no momento de sua criação, o mestrado representou a consolidação e expansão da experiência,
iniciada nos anos 1970, dos dois cursos de especialização supracitados. E da fusão dos dois nasceria as duas
Áreas de Concentração que até hoje o representam: “Urbanismo” (inicialmente “Desenho Urbano”) e
“Conservação e Restauro”. 

Em 1999, já como Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, foi criado o curso de doutorado.
Aprovado pela CAPES em agosto, o ingresso da primeira turma se deu em março de 2000. A implantação do
Doutorado manifestou, de imediato, desdobramentos importantes como: a ampliação das possibilidades de
formação que a Faculdade de Arquitetura da UFBA oferecia, aumento de intercâmbios com outras instituições,
fortalecimento das linhas de pesquisa, criação e fortalecimento de núcleos e laboratórios e grupos de pesquisa,
assim como a emergência de novas temáticas. O Doutorado, portanto, veio ampliar a estrutura acadêmica do
PPG-AU, fortalecendo sua capacidade de atuar em atividades de ensino, pesquisa e extensão, e concluindo o
processo de implantação da nova estrutura curricular e o fortalecimento das Linhas de Pesquisa existentes e a
criação de uma nova linha que passa a abranger pesquisas vinculadas à temática Linguagem, Informação e
Representação do Espaço. 

Ao final dos anos 1990 o programa começou a atuar como referência para a nucleação na estruturação de
novos cursos de pós-graduação, sendo um dos primeiros, o Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, entre 1999-2006, pelo PQI/Capes. 

O amadurecimento do programa consolida-se no triênio 2004, 2005 e 2006 pela forte indução do PPG-AU à
sua capacidade de nucleação, solidariedade, visibilidade e internacionalização, o que será reconhecido pelas
CAPES com a nota 6 – a nota mais alta dada, e pela primeira vez, a três programas da Área de Arquitetura,
Urbanismo e Design (PPG-AU UFBA, o Programa de Arquitetura e Urbanismo da USP São Paulo e o PROURB
da UFRJ). 

Nos próximos anos o programa reafirmou sua capacidade de nucleação, com uma importante formação de
recursos humanos a nível regional e nacional – incluindo alunos estrangeiros (Convênio PEC-PG) – que ao
retornarem às universidades de origem formaram novos grupos de ensino e pesquisa, responsáveis pela
formação de futuros núcleos tanto de graduação quanto de pós-graduação em arquitetura e urbanismo. Esta
capacidade de nucleação também é seguida de avanços importantes em iniciativas de solidariedade, ajudando
institucionalmente outros programas menos consolidados que mais adiante criarão seus próprios cursos –
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como os de Doutorado no Programa de Artes Visuais e no Programa de Geografia da UFBA, ocorridas no
triênio 2010-2011-2012. 

A forte presença internacional do programa se configurou através da institucionalização de acordos bilaterais,
participação de diversos professores estrangeiros em cursos, eventos e publicações do programa, participação
dos membros do programa em instituições fora do país através de estágios de doutorado sanduíche (Itália,
França, Portugal e Espanha) e estágios de pós-doutoramento de docentes ou de participações eventuais em
eventos, pesquisas ou publicações estrangeiras. Esta internacionalização atingiu a maior parte do corpo
docente e estabeleceu os vínculos que, nos triênios seguintes serão fortalecidos com instituições de pesquisa
ou com pesquisadores de outros países. 

Ainda nos anos 2000, o programa solidificou sua condição como polo de excelência regional, articulando
cooperações a partir do programa CAPES DINTER com a Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Aprovado
em 2008 e iniciado em 2009, este programa de formação de doutores, foi realizado com o Mestrado de
Engenharia Urbana e Ambiental e o Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, ambos da UFPB e avaliados com o
conceito 3 pela CAPES. Teve a colaboração do Programa de Engenharia Industrial da UFBA e dos programas
da Universidade Federal de Pernambuco (MDU) e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPG-AU).
Se trata da aplicação de um vasto plano de colaboração, incluindo ensino, pesquisa e extensão, que teve
grandes e positivas implicações. 

Essa trajetória abriga, portanto, um período de maturação e um percurso de consolidação com quase quatro
décadas de pós-graduação – o que capacitou plenamente este Programa a cumprir sua missão de qualificar
professores, pesquisadores e profissionais, versados, teórica, metodológica e tecnicamente, tanto nas áreas de
análise, planejamento e proposição do espaço, quanto preservação e história, no âmbito da arquitetura e do
urbanismo. 

No último quadriênio, juntamente com alguns dos mais tradicionais programas de pós-graduação em
arquitetura e urbanismo do país, incluindo os únicos que já tinham, conjuntamente, alcançado a nota máxima
para a área (USP São Paulo e PROURB UFRJ, para além de USP São Carlos e PROPAR UFRGS), o PPG-AU
caiu de nota na avaliação da CAPES. 

Esse fato nos levou a empreender um grande esforço de reordenação e reestruturação. Consideramos
cuidadosamente as deficiências apontadas na ficha de avaliação de 2013-2016. Usando-as como ponto de
referência, estamos trabalhamos intensamente as melhorias do programa, que deu um salto qualidade imenso
nesse quadriênio – como é possível notar nesse relatório. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O PPG-AU é composto pelos cursos de Doutorado e Mestrado Acadêmicos. As suas Áreas de Concentração –
“Conservação e Restauro” e “Urbanismo” – espelham, desde o início, as suas duas vocações históricas
voltadas, respectivamente, para: 

• Estudos e pesquisas de natureza teórica, crítica, científica e tecnológica sobre temas relacionados aos
processos de patrimonialização, restauração, conservação, utilização, gestão e promoção do patrimônio
arquitetônico, urbano e paisagístico, em suas dimensões histórica, política, normativa, técnica, material e
imaterial, e em sua relação com processos de apropriação e produção do espaço arquitetônico e urbano. 

• Estudos e pesquisas de natureza teórica, crítica, histórica e empírica sobre o urbanismo enquanto campo de
conhecimento, problematizando sua especificidade e interfaces com a arquitetura, políticas públicas,
programas, planos, projetos e práticas sobre a cidade, em suas dimensões plurais e conflitivas de produção,
regulação, percepção, apreensão e de apropriação do espaço urbanístico nas suas várias escalas e níveis de
abordagem. 

Em 2019 estabeleceu-se o Dinter entre o PPG-AU/UFBA e a Universidade Federal de Goias (UFG) – em
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parceria com o Programa de Pós-Graduação em Projeto e Cidade (PPG-PC UFG). O Dinter foi iniciado no dia
05 de agosto de 2019, financiado integralmente pela UFG. O objetivo da nucleação é a formação de
professores integrantes do quadro efetivo da UFG, bem como de Professores de outras instituições públicas e
privadas de ensino superior de Goiás, como o Instituto Federal de Goiás (IFG) e a Universidade Estadual de
Goiás (UEG). A cooperação do PPG-AU com a UFG será detalhada no item (8) “Solidariedade, Nucleação e
Visibilidade”, subitem “Indicadores de Solidariedade e Nucleação” 

2.1. CORPO DOCENTE 

No ano de 2018 foi feito um novo credenciamento-recredenciamento em chamada aberta e vastamente
divulgada, com grande renovação do quadro docente – processo que acontece a cada dois anos. O Colegiado
designou uma comissão de 3 membros externos com o objetivo de proceder à avaliação da produção científica
dos professores e pesquisadores, bem como sua efetiva contribuição às Áreas de Concentração e Linhas de
Pesquisa do programa. 

Dando continuidade à renovação do corpo docente, em 2019 o PPG-AU incorporou-se, excepcionalmente, em
seu quadro de professores permanentes, o jovem Professor Marcio Cotrim Cunha – que acabara de ingressar,
via redistribuição de vagas, à Faculdade de Arquitetura da UFBA. O acolhimento do professor no quadro
permanente foi justificado pelo seu perfil altamente produtivo, pelo seu caráter proativo, bem como pela
intimidade acadêmica com professores e com temas emergentes e muito caros ao programa – particularmente
no que se refere ao campo da História da Arquitetura do século XX e à Teoria de Projeto. 

De fato, o Regulamento Interno do PPG-AU prevê que, em casos especiais, docentes podem ser incorporados
a qualquer hora nos corpos permanentes ou colaboradores do programa, desde que seja apresentado um
projeto de atuação pelos próximos dois anos, e que a proposta seja aprovada pelo colegiado. 

Nesta direção, no mesmo ano o programa submeteu quatro candidaturas ao Edital Professor Visitante
001/2019 da PROPG UFBA, para Contratação de Professor Visitante a partir do ano de 2020. Mesmo tendo
sido muito concorrido, o PPG-AU foi o único programa da UFBA a ter dois professores altamente qualificados
aprovados – para uma estadia de pelo menos 2 anos: Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira e
Henrique Antunes Cunha Júnior. 

Como os dois docentes já estavam aposentados, e em função do percurso acadêmico espantoso que
assumiram em cerca de 40 anos de carreira – trajetórias profundamente vinculadas às áreas e temáticas afins
ao programa –, a PROPG aconselhou que o PPG-AU os incorporasse imediatamente no quadro de Professo
Permanentes, o que foi aprovado pelo colegiado no início do ano de 2020. 

Logo, com o credenciamento-recredenciamento de 2018, e com a incorporação de outros três professores no
quadro permanente em 2019 e 2020, o corpo docente teve um aumentando significativo: hoje o PPG-AU UFBA
possuis 41 Professores, sendo 33 Permanentes (80,5%) e 8 colaboradores (19,5%). 

Todos professores permanentes ministram disciplinas, orientam teses e/ou dissertações, coordenam projetos
de pesquisa e/ou extensão e possuem produção científica. Todos apoiam administrativamente a coordenação –
seja no colegiado, em comissões, participando de processos seletivos, montando editais, revendo projeto de
curso e regulamentos, etc. 

Todos os professores possuem doutorado (ou equivalente), tendo tempo de conclusão muito variado: desde
mais de 50 anos de conclusão (1 professor); entre 39 e 30 anos (3 professores); entre 29 e 20 anos (10
professores); entre 19 e 10 anos (12 professores); entre 9 a 5 anos (13 professores); menos de 5 anos (2
professores). Como média geral, o tempo de conclusão de doutorado é de 16,2 anos. 

No que se refere à experiência didática no ensino de terceiro grau, a média também é bem variada – apesar da
imensa maioria (90,24%) atuar a 10 anos ou mais como docente em faculdades ou universidades: entre 60 e 50
anos de experiência docente (2 professores, sendo que um deles atua como professor ininterruptamente desde
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1960); entre 49 e 40 anos (4 professores); 39 e 30 anos (4 professores); entre 29 e 20 anos (14 professores);
entre 19 e 10 anos (13 professores); menos de 9 (4 professores). Como média geral, o tempo de experiência
docente é excelente: 23 anos. 

Este corpo docente altamente qualificado, experiente e produtivo, permitiu: o aumento da oferta de vagas para
o Doutorado (com a implantação do Dinter); número significativo de dissertações e teses defendidas;
crescimento da quantidade e, sobretudo, da qualidade da produção intelectual e científica associada ao
programa; grande diversidade na produção técnica; criação e organização de eventos consolidados nas Áreas
de Concentração “Conservação e Restauro” e de “Urbanismo”; etc. 

A qualificação docente do PPG-AU/UFBA também está expressa em outros indicadores, cabendo,
particularmente, citar um dos mais importantes. Neste quadriênio, 12 professores permanentes do programa
estão ou foram listados em algum momento como Bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Ainda
com relação a este indicador, registra-se que o único bolsistas PQ Sênior do Brasil na área de Arquitetura e
Urbanismo pertence ao quadro de docentes permanentes do programa (o Prof. Mário Mendonça de Oliveira);
bem como três dos dez bolsistas 1A existentes no país na área (os Professores Ana Fernandes, Paola
Berenstein Jacques e Pasqualino Romano Magnavita), são professores permanentes do programa: 

• Bolsista PQ CNPq – Nível SR: Mário Mendonça de Oliveira 
• Bolsista PQ CNPq – Nível 1A: Ana Maria Fernandes 
• Bolsista PQ CNPq – Nível 1A: Paola Berenstein Jacques 
• Bolsista PQ CNPq – Nível 1A: Pasqualino Romano Magnavita 
• Bolsista PQ CNPq – Nível 1B: Ângelo Szaniecki Perret Serpa 
• Bolsista PQ CNPq – Nível 1B: Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira 
• Bolsista PQ CNPq – Nível 1C: Ângela Maria Gordilho Souza 
• Bolsista PQ CNPq – Nível 2: Antônio Pedro Alves de Carvalho 
• Bolsista PQ CNPq – Nível 2: Arivaldo Leão de Amorim (até o ano de 2018) 
• Bolsista PQ CNPq – Nível 2: Gilberto Corso Pereira (até o ano de 2018) 
• Bolsista PQ CNPq – Nível 2: Márcio Cotrim Cunha 
• Bolsista PQ CNPq – Nível 2: Rodrigo Espinha Baeta 

Entre 2017 e 2019, todos os Professores Permanentes estiveram vinculados a alguns dos 179 Projetos de
Pesquisa registrados, cada um tendo coordenado pelo menos um projeto de pesquisa. Dentre esses projetos,
62 foram concluídos durante os três anos; 135 alcançaram o ano de 2019 (número substancial, devido aos 9
novos docentes que ingressaram no programa em 2018 e 2019). Dentre os que tiveram seguimento em 2019,
105 projetos foram definidos como de Pesquisa, 27 de Extensão, 2 são caraterizados como Projetos
Interinstitucionais e 1 de Inovação. 

Para além disso, 15 professores do programa coordenam grupos de pesquisa certificados pelo CNPQ, todos
com uma imensa atuação acadêmica em pesquisa, produção científica, ensino e extensão. 

2.2. DISCENTES (MESTRADO E DOUTORADO) E PÓS-DOUTORADO NO PROGRAMA: 

Em seus 36 anos de existência, o PPG-AU formou 410 mestres, 167 doutores, além da supervisão de pelo
menos 19 pós-doutorandos, cuja produção intelectual tem sido publicamente reconhecida. 

Durante o quadriênio, 131 alunos de mestrado e 140 alunos de doutorado estiveram matriculados no PPG-AU,
sendo que desse montante (ainda não contando o ano de 2020), 32 discentes defenderam suas teses de
doutorado e 50 suas dissertações de mestrado, o que corresponde a um total de 82 trabalhos finais concluídos.
O tempo médio de conclusão desses trabalhos ficou próximo aos parâmetros recomendados pela CAPES, de
30 meses para mestrado e 54 meses para doutorado. 

Entre 2017 e 2020, o PPG-AU/UFBA recepcionou 8 alunos para estágios de pós-doutorado, quatro com bolsa:
dois deles apoiados pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado da Capes (PNPD) e dois pelo projeto de
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pesquisa “Regeneração de vazios construídos em áreas urbanas centrais. Uma tecnologia social aplicada ao
caso de Salvador, Bahia”, que contou com financiamento do Programa Pesquisador Visitante Especial –
PPVE’s da CAPES: 

• Janaína Bechler (PNPD), supervisão da Professora Paola Berenstein Jacques, GP Laboratório Urbano – a
partir de 2016. 

• Elisamara Oliveira Emiliano (PNPD), supervisão da Professora Ângela Maria Gordilho-Souza, GP LabHabitar
– a partir de 2016. 

• Richard William Campos Alexandre (PPVE), supervisão da Professora Ana Maria Fernandes, GP Lugar
Comum – 2016-2017. 

• Shanti Nitya Marengo (PPVE), supervisão da Professora Ana Maria Fernandes, GP Lugar Comum – 2017-
2018 

• Marie Soenderup Kolling (doutora pela University of Copenhagen), supervisão da Professora Ângela Gordilho,
GP LabHabitar – 2018-2019. 

• Felipe Nunes Coelho Magalhães (professor da UFMG), supervisão da Professora Ana Fernandes, GP Lugar
Comum – 2018-2019. 

• Leonardo Dos Passos Miranda Name (professor da UNILA), supervisão da Professora Paola Berenstein
Jacques, GP Laboratório Urbano – 2019-2020. 

• Claudia dos Reis e Cunha (professora da UFU), supervisão do Professor Rodrigo Espinha Baeta, GP Projeto
Cidade e Memória – 2020-2021. 

2.3. PREMIAÇÕES 

A atuação profissional e técnica de vários membros do programa tem sido historicamente reconhecida por meio
de importantes prêmios conferidos por instituições nacionais e estrangeiras. As diversas premiações no
quadriênio serão detalhadas no item (8) “Solidariedade, Nucleação e Visibilidade”, subitem “Visibilidade”. 

Não obstante, cabe destacar que, para além do Prêmio ANPARQ 2018 (Categoria Livro Autoral) atribuído a um
professor do programa, entre 2017 e 2019 trabalhos finais de egressos do PPG-AU foram contemplados com 4
prêmios, oferecidos pelas três entidades mais importantes da área: Prêmio CAPES de Tese (2017); Prêmio
ANPARQ, Categoria Dissertação (2018); I e II Prêmios Rodrigo Simões de Teses de Doutorado, atribuído pela
ANPUR (2017 e 2019). 

Para além do atual quadriênio, o PPG-AU ganhou o Prêmio ANPUR de Dissertação em 2013; o Prêmio ANPUR
de Tese em 2009; o Prêmio ANPUR de Dissertação no mesmo ano; o Prêmio CAPES de Tese em 2006. Além
desses prêmios máximos, a CAPES conferiu menções honrosas a teses elaboradas no programa em 2008,
2011, 2012 e 2013. Menções honrosas também foram conquistadas em prêmios ANPUR: Dissertação (2013), e
ANPARQ Tese (2014). 

2.4. EVENTOS: 

Outra questão que desvela a importância histórica do programa e sua grande projeção nacional e internacional,
é o fato de ter criado muitos dos mais importantes fóruns de discussão (seminários, encontros, congressos) que
tratam das questões proeminentes do debate acadêmico em arquitetura e urbanismo no Brasil – além do fato
do PPG-AU sempre acolher os mais significativos eventos do calendário nacional. 
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• Em 1990 aconteceu o Primeiro Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, organizado pelo programa.
Em 2020, comemorando seus 30 anos – o abrigaremos pela quarta vez (o XVI SHCU). 

• O DOCOMOMO Brasil nasceu no PPG-AU UFBA na década de 1990 – e o programa organizou seu primeiro
seminário (em 1995). No ano de 2019 aconteceu em Salvador o 13° Seminário DOCOMOMO Brasil,
comemorando seus 25 anos. 

• Em 2018, o PPG-AU acolheu o VI Seminário Corpo Cidade, comemorando os dez anos – todas as versões
aconteceram em Salvador (outro evento originário do programa). 

• Também o PPG-AU organizou os Seminários Urbanismo na Bahia: URBA17 (em 2017), URBA18 (em 2018),
URBA19 (2019), outro evento importante do calendário nascido no programa em 2011. 

• O PPG-AU também tem organizado anualmente o Seminário Salvador e suas Cores: no quadriênio, já
aconteceram as suas 3ª, 4ª e 5ª versões. O seminário foi criado em 2015. 

Para além destes eventos que nasceram no programa, o PPG-AU acolheu outros três dos mais importantes
eventos da área no quadriênio: 

• Em 2019 apoiamos e organizamos o 3º Congresso Internacional de História da Construção Luso-Brasileira
(3°CIHCLB). 

• Em 2018 organizamos o mais importante evento de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo,
o V ENANPARQ, com mais de 800 inscritos. 

• Em 2017 abrigamos, pela terceira vez, o maior fórum de discussão sobre a salvaguarda, conservação e
restauração do patrimônio arquitetônico – o V Arquimemória (evento com mais de 700 inscritos). 

Ou seja, num espaço de três anos, o programa organizou, apoiou e abrigou os mais importantes eventos do
calendário da área de Arquitetura e urbanismo. A lista completa de eventos organizados pelo programa no
quadriênio será detalhada no item (8) “Solidariedade, Nucleação e Visibilidade”, subitem “Visibilidade”. 

2.5. PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA EDITADA, APOIADA E/OU PATROCINADA PELO PROGRAMA NO
QUADRIÊNIO 

O PPG-AU, nesse quadriênio, através do NAPPE (Núcleo de Apoio à Publicação e Pesquisa) organizou, editou,
patrocinou e/ou apoiou a publicação de pelo menos 13 livros – de professores, alunos, egressos e
pesquisadores do programa. 

Para além dos sete livros editados pelo programa, quatro inseridos na “Coleção PPG-AU”, podemos dar
destaque especial a várias publicações editadas e/ou patrocinadas no ano de 2019 – que foram incorporadas
às comemorações dos 60 anos da Faculdade de Arquitetura da UFBA. 

• Livro da Coleção PPGAU, coeditado pelo programa: “A cidade-atração: a norma de preservação das áreas
centrais no Brasil nos anos 1990”, da Professora do Programa, Márcia Sant’Anna – 2017. 

• Livro coeditado pelo programa: “A cidade barroca” de Professor do Programa, Rodrigo Baeta (livro vencedor
do Prêmio ANPARQ 2018 – Melhor Livro Autoral) – 2017. 

• Livro Coletânea: “Nebulosas do Pensamento Urbanístico: Modos de Pensar”, organizado pelas Professoras
Paola Berenstein Jaques e Margareth da Silva Pereira –2018. 

• Livro "Pedra de Xangô: um lugar sagrado afro-brasileiro", da egressa de mestrado e discente de doutorado,
Maria Alice Pereira da Silva, fruto de dissertação de mestrado defendida no PPG-AU – 2019. 
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• Livro coeditado pelo PPG-AU: "Corpo, discurso e território: Cidade em Disputa nas dobras da narrativa de
Carolina Maria de Jesus", da Professora do PPG-AU Gabriela Leandro Pereira (cujo conteúdo correspondente
ganhou o Prêmio ANPUR 2017: melhor Tese) – 2019. 

• Livro da Coleção PPG-AU, editado e patrocinado pelo programa: "Trilogia das Utopias Urbanas", da Egressa
Adriana Caúla (cujo conteúdo correspondente à tese desenvolvida no programa ganhou o CAPES de Tese
2006) – 2019. 

• Livro da Coleção PPG-AU, editado e patrocinado pelo programa: "Do Direito Autoconstruído ao Direito à
Cidade: porosidade, conflitos e insurgência em Saramandaia", da Egressa Adriana Lima (cujo conteúdo
correspondente ganhou o Prêmio CAPES de Tese 2017) – 2019. 

• Livro da Coleção PPG-AU, patrocinado e editado pelo programa, "A Casa do Velho: o significado da matéria
no Candomblé", do Egresso Denis de Matos (cujo conteúdo correspondente ganhou o Prêmio ANPARQ 2018:
melhor Dissertação) – 2019. 

• Livro patrocinado pelo PPG-AU, "Arquiteturas da Ancestralidade Afro-brasileira: O Omo Ilê Agboulá - Um
Templo de Culto aos Egum no Brasil", do Professor do PPG-AU Fábio Velame – 2019. 

• Livro Coletânea: “Nebulosas do Pensamento Urbanístico Tomo II: Modos de Fazer”, das Professoras aola
Berenstein Jaques (PPG-AU) e Margareth da Silva Pereira (Org) – 2019. 

Livros da “Coleção FAUFBA 60 anos” (editados pela Professora do PPG-AU Ana Fernandes) – publicações
apoiadas e parcialmente financiadas pelo PPG-AU – 2019: 

• “Ética e Estética no Ensino de Projeto”, da Professora Susana Acosta Olmos (egressa e ex-docente do
programa). 

• “Faculdade de Arquitetura da UFBA: espaço do projeto, espaço da percepção”, da Professora Vânia Hemb
Magalhães Andrade (egressa do programa). 

• “Apontamentos para a História da Faculdade de Arquitetura”, do Professor Fernando Luiz da Fonseca. 

2.6. PRODUÇÃO CIENTÍFICA: DADOS QUANTITATIVOS 

A produção intelectual e científica vinculada ao programa foi abundante entre 2017 e 2019, ultrapassando, em
muito, os números históricos. Para se ter uma ideia, o número de produções de professores, discentes e
egressos no último quadriênio (entre 2013 e 2016) alcançou o patamar de 1500 registros na Plataforma
Sucupira. Não obstante, apenas nos três primeiros anos desse quadriênio, já se registram mais de 2500
produções – um salto de 67%, ainda faltando um ano para o encerramento do período de avaliação. 

Este aumento impressionante é devido, especialmente, ao fato do número de registros de produções de
discentes e de egressos ter crescido exponencialmente – resultado de uma política massiva de incentivo a
publicações discentes que o programa adotou, com o intuito de corrigir uma das distorções apontadas na
avaliação do último quadriênio. 

Descrevemos abaixo o quantitativo total, somando os anos de 2017, 2018 e 2019, para cada tipo de produção,
bem como quantas vezes se registraram docentes, discentes e egressos para cada categoria. 

Alertamos que o somatório entre as vezes em que cada professor, aluno ou ex-aluno apareceram nas
produções é muito maior do que os números de produtos de cada categoria registrados na plataforma, já que
muitas das produções aconteceram em grande cooperação entre docentes, alunos e ex-alunos: uma única
produção pode ter vários autores. 
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Também apontamos que, para esta coleta, para além da produção de 2019, foram atualizados na plataforma os
números de 2017 e 2018 com um acréscimo significativo de produtos – de discentes, mas especialmente de
egressos, categoria que, oficialmente, só apareceu no sistema nesse ano. Logo, a contabilidade considera
todos os produtos que hoje constam na plataforma – e esperamos que em 2021 seja aberto, pela CAPES, o
reenvio da coleta dos anos de 2017 e 2018, com os relatórios atualizados e ampliados conforme as novas
diretrizes e campos. 

Entre as categorias mais importantes de produção, computamos: 207 produções de livros e capítulos (sendo 30
livros autorais e 23 coletâneas); 154 produções de periódicos; 483 publicações em Anais de Eventos; 909
apresentações de trabalhos; 105 organizações de eventos; 77 cursos de curta duração; 336 serviços técnicos. 

LIVROS E CAPÍTULOS: 
• Professores: 156 
• Alunos: 103 
• Egresso: 50 
• Quantos Livros Autorais: 30 
• Quantas Coletânea Organizadas: 23 

PERIÓDICOS: 
• Professores: 83 
• Alunos: 76 
• Egressos: 46 

ANAIS DE EVENTOS: 
• Professores: 201 
• Alunos: 388 
• Egressos: 179 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS: 
• Professores: 379 
• Alunos: 514 
• Egressos: 368 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: 
• Professore: 120 
• Aluno: 71 
• Egressos: 45 

CURSOS DE CURTA DURAÇÃO: 
• Professores: 51 
• Alunos: 30 
• Egressos: 43 

SERVIÇOS TÉCNICOS: 
• Professores: 235 
• Aluno: 117 
• Egressos: 113 
  
Observamos que, entre os temas mais abordados nas produções intelectuais e científicas registram-se as
questões ligadas ao planejamento do espaço urbano e metropolitano em suas várias dimensões, à apreensão
da cidade e o direito à cidade. Outros temas que se destacam são os ligados às várias dimensões e problemas
da preservação, do restauro e da conservação do patrimônio arquitetônico, urbano e paisagístico, à história da
cidade e do urbanismo, às tecnologias digitais aplicadas à documentação arquitetônica, à arquitetura e ao
urbanismo modernos e à arquitetura hospitalar. Uma inovadora atenção às questões étnico-raciais no âmbito da
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arquitetura e urbanismo pode ser percebida em centenas de produções no quadriênio, colocando o PPG-AU
UFBA como pioneiro nesse campo no Brasil. Temáticas ligadas à história da arquitetura e à teoria do projeto
também despontam como um novo campo de interesse do programa – muito bem assessoradas por diversos
professores do programa. 

Sobre a produção bibliográfica, podemos destacar a quantidade imensa de livros autorais (30) e coletâneas
(23) escritos e/ou organizados por membros da comunidade PPG-AU no quadriênio. Só no ano de 2019, ano
de comemoração dos 60 anos da FAUFBA, 24 livros autorais escritos ou coordenados por professores, alunos
ou egressos do programa foram lançados, muitos editados pelo PPG-AU (como já foi visto). Outros três livros
autorais de 2019, da “Coleção FAUFBA 60 anos”, foram apoiados pelo programa, mas não contabilizam entre
os 30 registrados no quadriênio por não terem sido escritos por professores atuais ou egressos recentes do
programa – mas podemos entender que o programa esteve envolvido com a produção de 27 obras únicas só
em 2019. Ver lista completa dos 30 livros autorais e das 23 coletâneas no item (14) “Outras Informações”. 

A produção de natureza técnica foi igualmente significativa entre 2017 e 2019, como pode-se constar nos
quantitativos apresentados. A maior parte desta produção diz respeito aos trabalhos apresentados em eventos
científicos de âmbito internacional, nacional e regional, em conjunto com outras atividades – tais como,
organização de eventos, atuação como membros de comissões científicas e pareceristas ad hoc; assessoria na
elaboração de planos e projetos, projetos arquitetônicos e urbanísticos. 

Mas também se destacam serviços técnicos em âmbitos tão essenciais como: tecnologia social; interfaces com
a educação básica; normatização de leis urbanísticas, especialmente no âmbito da preservação do patrimônio;
cadastros, diagnósticos e laudos técnicos de monumentos e sítios históricos; projetos de conservação e
restauração; pareceres para tombamentos e para declaração de monumentos como patrimônio da humanidade
– ou seja, temas caros às áreas de concentração e linhas de pesquisa do programa. 

2.7. PARCERIAS NA FAUFBA 

Dentro da Faculdade de Arquitetura da UFBA o PPG-AU é parceiro do Mestrado Profissional em Conservação
e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos (MP-CECRE) – Programa Profissional criado em 2009,
derivado do já referido CECRE; também colabora com a Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e
Engenharia (Residência AU+E) – primeira experiência brasileira em residência profissional nas áreas
mencionadas, aprovada em 2011, cuja primeira turma foi implantada em 2013. Além dessas parcerias com
experiências stricto sensu (MP-CECRE) e lato sensu (Residência AU+E), o programa apoia cursos de
especialização que são oferecidos a partir de demandas oriundas de sua área de atuação, como o Curso de
Especialização em Arquitetura de Sistemas de Saúde. 

Objetivos

Objetivos (geral e específicos)

O Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA tem como principal objetivo a formação e
o aperfeiçoamento de docentes, pesquisadores e de profissionais nas áreas de conhecimento em que atua,
bem como a produção de conhecimento de alto nível nesses campos. 

Além desse objetivo geral, o programa visa o desenvolvimento de pesquisas científicas e a reflexão crítica,
teórica e metodológica em seus campos de atuação; a divulgação do conhecimento produzido no seu âmbito; o
intercâmbio e a cooperação no ensino, na pesquisa e na extensão, e a articulação do conhecimento produzido
às demandas e questões permanentemente colocadas pela sociedade nas áreas da preservação do
patrimônio, da arquitetura e do urbanismo. São ainda objetivos específicos do programa, participar dos espaços
e fóruns governamentais associados às competências de seu quadro docente, preparar quadros para a atuação
profissional qualificada e eticamente responsável nas áreas de urbanismo e da preservação do patrimônio
arquitetônico, urbano e paisagístico. 
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Perfil do Egresso

O PPG-AU/UFBA visa ao enriquecimento da formação acadêmica e técnica de profissionais de arquitetura,
urbanismo e áreas afins, com vistas ao aperfeiçoamento de quadros, principalmente, para o magistério
superior, mas também para a administração pública, notadamente, nos campos do Planejamento Urbano e
Regional, do Urbanismo, da Política Urbana e Habitacional e da Preservação do Patrimônio Arquitetônico,
Urbano e Paisagístico. Além de prover uma formação de excelência nesses campos de atuação, o PPG-
AU/UFBA busca formar pessoas comprometidas com o bem comum e com o atendimento de demandas da
sociedade, em especial, de seus segmentos mais vulneráveis. 

A despeito de uma concentração natural nas áreas de arquitetura e urbanismo, o perfil interdisciplinar do
programa tem se refletido positivamente na formação de profissionais oriundos de vários campos atuação afins
como Engenharia, Direito, Ciências Sociais, Artes Plásticas e Visuais, Geografia, Educação e História. 

A procedência dos egressos indica uma forte polarização na Bahia e no Nordeste, mas também uma forte
atração de estudantes da região Sudeste. Sobressaem também, dentre os egressos do PPG-AU, profissionais
oriundos da América Latina e da Europa, continentes para onde a maioria desses egressos retorna. 

No que toca à inserção profissional, o acompanhamento dos egressos demonstra que os objetivos do programa
vêm sendo atingidos, com uma ampla maioria vinculada ao magistério superior, especialmente no que toca aos
egressos do doutorado. A meta de prover quadros bem formados para o serviço público nas áreas de atuação
do programa também vem sendo atingida, com um número significativo de egressos, especialmente do curso
de mestrado acadêmico, inseridos em organismos públicos ligados ao planejamento urbano e à preservação do
patrimônio. 

Proposta Curricular

Estrutura Curricular

BASE CURRICULAR: 

O processo de reformulação do Regulamento Interno do programa, aprovado em 2016, teve os objetivos de
atualizar, adequar o programa aos avanços acadêmicos e pedagógicos recentes, e, ainda, articular o programa
às demandas sociais e de formação nos campos da Arquitetura e do Urbanismo. Com a conclusão deste
processo, o programa implantou a seguinte estrutura acadêmica e curricular: 

• Estrutura acadêmica composta de disciplinas, atividades curriculares obrigatórias (pesquisa orientada,
tirocínio docente e participação em pesquisa) e elaboração de trabalho de conclusão (dissertação, no caso do
mestrado acadêmico, e tese, no caso do doutorado acadêmico). 

• Atividades extracurriculares passíveis de realização, desde que aprovadas pelo Colegiado e consideradas
recomendáveis ou necessárias para melhor desenvolvimento dos cursos do programa. 

O antigo sistema baseado no cumprimento de disciplinas obrigatórias e optativas foi substituído, no Mestrado e
no Doutorado Acadêmicos, pelo cumprimento de um número pré-estabelecido de créditos para cada um desses
cursos, o que permite ao estudante escolher, de acordo com o seu objeto de estudo, a grade curricular mais
adequada 

No curso de Doutorado, contudo, é preciso cumprir duas disciplinas obrigatórias denominadas,
respectivamente, Seminários Avançados I e II, que possuem ementas flexíveis e adaptáveis. 

O sistema comtempla ainda a possibilidade de oferta de disciplinas denominadas “Tópicos Especiais em
Arquitetura e Urbanismo”, o que permite criar novos elementos curriculares articulados à conclusão de
pesquisas, bem como aproveitar melhor, e mais objetivamente, a presença de professores visitantes ou
externos ao programa. Todas as disciplinas dos cursos de Doutorado e Mestrado Acadêmico estão vinculadas
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às Linhas de Pesquisa do programa, que são também responsáveis pela sua discussão e oferta. 

O Regulamento Interno do PPG-AU/UFBA estabelece, por fim, a necessidade de cumprimento das seguintes
exigências curriculares: 

1. MESTRADO ACADÊMICO: 

Cumprimento de, no mínimo, 14 créditos em disciplinas, dos quais, pelo menos, 8 créditos vinculados à Área de
Concentração escolhida. Os 6 créditos restantes podem ser cumpridos em disciplinas ou atividades ligadas à
outra Área de Concentração do programa ou pertencentes a outro programa de pós-graduação da
universidade. Além disso, o mestrando deve cumprir 4 créditos em atividades relativas a “Tirocínio Docente” e a
“Participação em Pesquisa”. 

O Tirocínio Docente orientado, exclusivo para o mestrado, realizado sob a coordenação do PPG-AU UFBA,
pode ser dispensado para estudantes que já exercem ou estão inseridos no magistério superior e pode ser
realizado em outra unidade desta universidade, ficando condicionada à aceitação do professor responsável
pela disciplina escolhida e à apresentação de um plano de atividades de ensino elaborado de comum acordo
com o referido docente. A aprovação do desempenho do aluno nesta atividade é condicionada à apresentação
de relatório das atividades desenvolvidas, acompanhado de parecer do professor responsável pela disciplina e
pela supervisão do estudante, sendo submetido à apreciação do colegiado do programa. 

A participação em pesquisa é uma atividade de caráter obrigatório para o mestrado e implica a integração do
estudante a um dos Grupos de Pesquisa certificados pelo CNPQ vinculados ao programa e a elaboração, em
conjunto com o seu líder, do detalhamento do plano de atividades a ser desenvolvido no semestre
correspondente. A aprovação do desempenho do aluno nesta atividade é condicionada à apresentação de
relatório das atividades desenvolvidas, acompanhado de parecer do líder do Grupo de Pesquisa, devendo ser
submetido à apreciação do Colegiado. 

ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS DO MESTRADO: 
 Participação em Pesquisa (junto aos Grupos de Pesquisa Certificados pelo CNPQ). 
 Tirocínio Docente (estágio de docência). 
 Pesquisa Orientada (desenvolvimento da dissertação). 

CREDITAÇÃO DO MESTRADO: 
 Pelo menos 8 créditos em disciplinas vinculadas à Área de Concentração vinculada ao discente. 
 Os outros 6 créditos podem ser cumpridos na outra Área de Concentração ou em outro Programa – desde

com a anuência do orientador. 

BANCAS DE QUALIFICAÇÃO E FINAIS DO MESTRADO: 
As bancas para o mestrado acadêmico contam com no mínimo 3 membros, sendo pelo menos um de fora do
PPG-AU. O eventual co-orientador não entra na contabilidade dos 3. É necessário o cumprimento de três
bancas para a conclusão do curso: 

 Exames de Qualificação I (Projeto de Dissertação). 
 Exame de Qualificação II (Dissertação Pronta). 
 Dissertação em defesa pública. 

2. DOUTORADO ACADÊMICO: 

Cumprimento de, no mínimo, 20 (vinte) créditos em disciplinas do curso, dos quais, pelo menos, 12 créditos
relativos a disciplinas vinculadas à Área de Concentração escolhida, aí incluídas, obrigatoriamente, as
disciplinas “Seminários Avançados I e II”. Os 8 créditos restantes podem ser cumpridos em disciplinas ligadas à
outra Área de Concentração do programa ou pertencentes a outros programas de pós-graduação da
universidade. Além disso, o doutorando deve elaborar três “Trabalhos Programados” – totalizando 06 créditos 
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Os Trabalhos Programados são investigações empreendidas em pelo menos três semestres letivos, dentro das
temáticas da tese, e determinadas pelo orientador – que também tem o ônus da aprovação de seu relatório
final, que pode conter produtos, como pesquisas desenvolvidas, publicações, apresentações de trabalhos, etc. 

ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS: 
 Seminários Avançados I. 
 Seminários Avançados I. 
 Trabalhos Programados. 
 Pesquisa Orientada (desenvolvimento da tese). 

CREDITAÇÃO: 
 Pelo menos 12 créditos em disciplinas vinculadas à Área de Concentração vinculada ao discente

(considerando os 4 créditos dos Seminários Avançados). 
 Os outros 8 créditos podem ser cumpridos na outra Área de Concentração ou em outro Programa – desde

com a anuência do orientador. 

BANCAS DE QUALIFICAÇÃO E FINAIS DO DOUTORADO: 
As bancas para o doutorado acadêmico contam com no mínimo 5 membros, sendo pelo menos dois de fora do
PPG-AU. O eventual co-orientador não entra na contabilidade dos 5. É necessário o cumprimento de três
bancas para a conclusão do curso: 

 Exames de Qualificação I (Projeto de Tese). 
 Exame de Qualificação II (Tese Pronta). 
 Dissertação em defesa pública. 

3. ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO, LINHAS DE PESQUISA E GRUPOS DE PESQUISA. 

Como já foi comentado, o PPG-AU é estruturado a partir de duas Áreas de Concentração historicamente
formadas: “Urbanismo” e “Conservação e Restauro”. Estas duas áreas acolhem as linhas de Pesquisa que
orientam o programa, com a inclusão da grande oferta de disciplinas (todas optativas) que estruturam os cursos
de mestrado e doutorado, assim como os Grupos de Pesquisas certificados pelo CNPQ – que são a espinha
dorsal das Linhas de Pesquisa: 

3.1. CONSERVAÇÃO E RESTAURO. 
Entendida como aquela área que contempla estudos de natureza teórica, crítica, científica e tecnológica sobre
temas relacionados aos processos de patrimonialização, restauração, conservação, utilização, gestão e
promoção do patrimônio arquitetônico, urbano e paisagístico, em suas dimensões histórica, política, normativa,
técnica, material e imaterial, e em sua relação com processos de apropriação e produção do espaço urbano. 

LINHAS E GRUPOS DE PESQUISA VINCULADAS: 

• Restauração, Conservação e Gestão dos Bens Patrimoniais. 
• Ciência e Tecnologia da Conservação e do Restauro. 
• Linguagem, Informação e Representação do Espaço . 

3.2. URBANISMO 

Entendida como aquela área que contempla estudos e pesquisas de natureza teórica, crítica, histórica e
empírica sobre o urbanismo enquanto campo de conhecimento, problematizando sua especificidade e
interfaces com a arquitetura, políticas públicas, programas, planos, projetos e práticas sobre a cidade em suas
dimensões plurais e conflitivas de produção, regulação, percepção, apreensão e apropriação do espaço
urbanístico, nas suas várias escalas e níveis de abordagem. 
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LINHAS DE PESQUISA VINCULADAS: 

• Teoria e Crítica da Arquitetura e do Urbanismo. 
• História da Cidade e do Urbanismo. 
• Processos Urbanos Contemporâneos. 
• Linguagem, Informação e Representação do Espaço. 

4. DETALHAMENTO DAS LINHAS DE PESQUISA. 

Abaixo apresentamos um detalhamento das Linhas de Pesquisa do programa relatando os seus vínculos com
os Grupos de Pesquisa coordenados por professores do PPG-AU, bem como com as disciplinas (todas de
caráter optativo) registradas na Plataforma Sucupira – alertando que um Grupo de Pesquisa certificado pelo
CNPQ pode estar relacionada a mais de uma Linha de Pesquisa. 

É possível perceber que há uma distribuição bastante razoável de GPs e de disciplinas entre as Linhas de
Pesquisa do programa, o que revela uma boa integração entre a estrutura pedagógica do curso, as Áreas de
Concentração e as Linhas de Pesquisa. 

4.1. LINHAS DE PESQUISA DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM “CONSERVAÇÃO E RESTAURO”: 

4.1.1. RESTAURAÇÃO, CONSERVAÇÃO E GESTÃO DOS BENS PATRIMONIAIS. 

Contempla os estudos teóricos e críticos sobre a restauração, conservação e gestão dos bens patrimoniais
edificados, as arquiteturas e conjuntos arquitetônicos e suas representações, suas apropriações, seu capital
simbólico e valores, nas suas correlações com as dinâmicas urbanas abrangendo inclusive o denominado
patrimônio imaterial, ou seja, as festas, os ritos, as manifestações religiosas e civis de interesse cultural
relacionados à arquitetura e à cidade. 

GRUPOS DE PESQUISA VINCULADOS: 
 ARQPOP – Arquitetura Popular: Espaços e Saberes. 
 Etnicidades – Grupo de Estudos Étnicos e Raciais em Arquitetura e Urbanismo. 
 Projeto, Cidade e Memória. 

DISCIPLINAS VINCULADAS: 
 Centros históricos. 
 Ciclo de seminários: a restauração como conservação e projeto do novo. 
 Cidades contemporâneas do leste europeu: políticas, patrimônio e cultura. 
 Cidades e sítios antigos: preexistência, patrimônio e projeto. 
 Da vecchie città a centri storici: la dimensione urbana della tutela e del restauro in Itália. 
 História e teoria da conservação e do restauro. 
 Intervenções em centros históricos na França. 
 Organização e administração de obras de restauro. 
 Paisagismo, história e cidade. 
 Política de preservação do acervo cultural. 
 Projeto em preexistência. 
 Sítios históricos urbanos: análise, gestão e intervenção. 
 Temas de restauración arqueológica y arquitectónica. 
 Tópicos especiais: metrópole, patrimônio e informalidade 

4.1.2. CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA CONSERVAÇÃO E DO RESTAURO. 



06/06/2020 Plataforma Sucupira

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/propostaPrograma/listaProposta.jsf 15/128

Para conhecer os materiais e as condições ambientais em que se encontram os monumentos, é necessário
entender a ciência e tecnologia relacionadas aos materiais e estruturas. Esta Linha de Pesquisa dá apoio às
disciplinas ministradas pelos professores do grupo assim como aos laboratórios NTPR (Núcleo de Tecnologia
da Preservação e da Restauração) e Lacam (Laboratório de Controle Ambiental), fundamentais no apoio à
elaboração de dissertações e teses, assim como à realização da atividade obrigatória de Pesquisa Orientada.
Sem o apoio destes laboratórios tornar-se-ia impossível a realização de algumas das investigações. O NTPR é
referência no Brasil, prestando consultorias e mantendo ajudas aos ex-alunos na solução de problemas
relativos à conservação/restauração de monumentos. 

GRUPOS DE PESQUISA VINCULADOS: 
 CREPE – Conservação e Reabilitação Estrutural do Patrimônio Edificado. 
 NTPR – Núcleo de Tecnologia da Preservação e da Restauração. 

DISCIPLINAS VINCULADAS: 
 Aspectos físico-ambientais. 
 Aspectos históricos de materiais de construção tradicionais. 
 Conforto ambiental em projetos de arquitetura. 
 Conservação preventiva. 
 História dos materiais de construção tradicionais. 
 Leitura e documentação de monumentos. 
 Sistemas construtivos tradicionais. 
 Tecnologia da conservação e do restauro II. 
 Tecnologia da conservação e restauro I. 

4.1.3. LINGUAGEM, INFORMAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO. 

Estuda as Linguagens e tecnologias para a representação e intervenção no espaço geométrico e geográfico,
incluindo aspectos tecnológicos e instrumentais e suas aplicações no planejamento, na projetação e no
monitoramento. 

GRUPOS DE PESQUISA VINCULADOS: 
 LCAD – Laboratório de Estudos Avançados em Cidade, Arquitetura e Tecnologias Digitais. 
 NTPR – Núcleo de Tecnologia da Preservação e da Restauração. 
 GEA-HOSP – Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar. 

DISCIPLINAS VINCULADAS: 
 Análise de dados. 
 Laboratório de PAC – projeto auxiliado para computador. 
 Modelagem da informação da construção. 
 Programação arquitetônica edifícios de função complexa. 
 Projeto paramétrico: concepção, otimização e desenvolvimento. 
 Tecnologias digitais documentação patrimônio arquitetônico. 

4.2. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM URBANISMO: 

4.2.1. TEORIA E CRÍTICA DA ARQUITETURA E DO URBANISMO 

Busca a atualização permanente do corpo de idéias (teorias) que serve de base para ações de Teoria e Crítica
associadas ao ensino e à prática em Arquitetura e Urbanismo, implicando a observação da sua complexidade
na interação entre indivíduo (profissional, acadêmico) e sociedade, visando o questionamento permanente da
sua pertinência (crítica). 
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GRUPOS DE PESQUISA VINCULADOS 
 Bia – Barroco Ibero-Americano: Arquitetura e Cidade. 
 GEA-HOSP – Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar. 
 LAB20 – Laboratório da Arquitetura e do Urbanismo do Século XX. 

DISCIPLINAS VINCULADAS: 
 Arquitetura e filosofia: história técnica e ética. 
 Arquitetura e urbanismo contemporâneos na américa latina. 
 Filosofia da arte. 
 Formas de pensar a contemporaneidade. 
 Historiografia e crítica da arquitetura moderna. 
 Jogos estratégicos para o desenvolvimento da percepção. 
 Memória, narração, história. 
 O pensamento contemporâneo e a produção de arquitetura e urbanismo na interface das três formas de

pensar e criar: filosofia, ciência e arte. 
 Prática e técnica de projeto 
 Universalidade e diversidade na arquitetura. 

4.2.2. HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO 

Contempla o estudo das diversas teorias que tratam da produção e da estruturação da cidade na história
contemporânea, a cidade como objeto do conhecimento histórico, especificidades da periodização na história
da cidade, dinâmicas urbanas, forma, modos de funcionamento e idealizações nos processos de transformação
da cidade. 

GRUPOS DE PESQUISA VINCULADOS 
 Bia – Barroco Ibero-Americano: Arquitetura e Cidade. 
 Etnicidades – Grupo de Estudos Étnicos e Raciais em Arquitetura E Urbanismo. 
 História da Cidade e do Urbanismo. 
 Lab20 – Laboratório da Arquitetura e do Urbanismo do Século XX. 
 Laboratório Urbano. 

DISCIPLINAS VINCULADAS: 
 Apreensão da cidade contemporânea. 
 Arquitetura e forma urbana na metrópole: séculos XX e XXI. 
 As cidades e o território na formação do brasil. 
 Cidades africanas: arquitetura e urbanismo contemporâneo em África. 
 Discursos políticos no urbanismo e planejamento urbano no Brasil. 
 Habitação social na américa latina: origens, paradigmas e desafios. 
 História da cidade. 
 História da forma urbana. 
 História das cidades coloniais. 
 Salvador: transformações e permanências. 
 Sintaxe espacial e simbologia da paisagem. 
 Teorias da cidade. 
 Teorias urbanísticas. 
 Universo urbanístico português. 
 Urbanismo contemporâneo. 

4.2.3. LINGUAGEM, INFORMAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO 

Estuda as Linguagens e tecnologias para a representação e intervenção no espaço geométrico e geográfico,
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incluindo aspectos tecnológicos e instrumentais e suas aplicações no planejamento, na projetação e no
monitoramento. 

GRUPOS DE PESQUISA VINCULADOS 
 LCAD – Laboratório de Estudos Avançados em Cidade, Arquitetura e Tecnologias Digitais. 
 História da Cidade e do Urbanismo. 

DISCIPLINAS VINCULADAS: 
 Análise de informações geográficas. 
 Atlas histórico de cidades recursos gráficos. 
 Barcelona e sua área metropolitana. 
 Geoprocessamento e urbanismo. 
 Imagens e discursos na representação da cidade de Salvador 
 Imagem, metrópole e fronteiras contemporâneas. 
 Informação geográfica, cultura e tecnologia. 
 Modelagem da informação da cidade. 
 Transportes e espaço urbano. 
 Visões urbanas. 

4.2.4. PROCESSOS URBANOS CONTEMPORÂNEOS 

Esta Linha de Pesquisa parte das múltiplas e conflitivas problematizações vigentes sobre a cidade,
desenvolvendo estudos e pesquisas de natureza teórica, crítica e empírica sobre o urbanismo enquanto campo
de conhecimento em suas interfaces com a arquitetura e a paisagem, a política, a ação pública e privada, as
tecnologias, bem como as práticas sobre a cidade, em suas dimensões de produção, regulação, percepção,
apreensão e apropriação do espaço, nas suas várias escalas e níveis de abordagem. 

GRUPOS DE PESQUISA VINCULADOS 

 CIPOS – Cidades Políticas. 
 Espaço Livre. 
 LabHabitar. 
 Laboratório Urbano. 
 Lugar Comum. 

DISCIPLINAS VINCULADAS: 
 Ambientes urbanos. 
 Áreas verdes urbanas. 
 Cidade, cidadania e diversidade. 
 Desenvolvimento urbano regional. 
 Espaço público na cidade contemporânea. 
 Estética urbana. 
 Habitação e cidade. Intervenções e projetos recentes. 
 Laboratório corpocidade. 
 Organização do espaço urbano. 
 Paisagismo. 
 Planejamento e segregação socioespacial. 
 Política, democracia e direito à cidade I. 
 Política, democracia e direito à cidade II. 
 Política, democracia e direito a cidade III. 
 Produção do espaço e políticas urbano-regionais contemporâneas. 
 Relações étnicas e raciais em arquitetura, urbanismo e cidade. 
 Segurança/insegurança pública e privada. A proliferação de dispositivos de fechamento na arquitetura e no

desenho urbano. 
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 Teoria contemporânea e o campo urbano: corpo, técnica e política. 

Experiências inovadoras de formação

São várias as experiências inovadoras de formação que o PPG-AU acolhe ou apoia, geralmente vinculadas aos
Grupos de Pesquisa com a sua grande diversidade de áreas e conteúdos. 

1. DISCIPLINA “POLÍTICA, DEMOCRACIA E DIREITO À CIDADE”: GRUPO DE PESQUISA LUGAR COMUM
PPGAU + FAUFBA + BARTLETT SCHOOL + MSTB, AMACH, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES AMIGOS DE
GEGÊ DA GAMBOA DE BAIXO, ACERVO DA LAJE, MLB, SARAMANDAIA, NE DE AMARALINA: 

Entre 2016 e 2019 a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA), através do
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e da Unidade de Planejamento do Desenvolvimento
da Bartlett School, University College London (DPU) – além de sete movimentos sociais e coletivos urbanos de
Salvador (Acervo da Laje, Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador (AMACH),
Associação Amigos de Gegê dos Moradores da Gamboa de Baixo, Movimento dos Sem-Teto da Bahia (MSTB),
Associação de Moradores de Nordeste de Amaralina, Rede de Associações de Saramandaia (RAS) e o
Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), Acervo da Laje – desenvolveu uma cooperação que
buscou construir iniciativas de aprendizagem ativa, focadas na compreensão e no apoio a lutas coletivas pelo
direito à cidade em Salvador e em Londres. Essa colaboração foi coordenada pelo grupo de pesquisa Lugar
Comum, do PPGAU/FAUFBA, em Salvador e pela equipe do mestrado em Práticas de Desenvolvimento Social
da DPU/Bartlett, em Londres. 

Estas atividades conjuntas têm sido implementadas sobretudo através de intercâmbios internacionais,
acolhidos pelo Módulo de Prática da DPU no Mestrado em Práticas de Desenvolvimento Social e na disciplina
do PPGAU/FAUFBA "Política, Democracia e Direito à Cidade", cujo Módulo II é também focado na prática e no
intercâmbio com diversas organizações de moradores. 

Foram realizadas 5 edições, sendo 4 em Salvador (2016-2019) e uma em Londres (2018). Nesta experiência,
lideranças dos coletivos soteropolitanos, professores e estudantes da FAUFBA exploraram experiências de
mobilização para a construção igualitária da cidade em Londres, tendo as atividades consistido em
apresentações, encontros com representantes dos movimentos sociais, coletivos e organizações da sociedade
civil londrina, palestras de pesquisadores ligados às questões urbanas da cidade, bem como em visitas a áreas
sensíveis do ponto de vista das disputas urbanas. A agenda foi acordada com a DPU/Bartlett e por ela
organizada. 

A experiência, ao final, envolveu mais de 200 estudantes de 35 nacionalidades (Brasil, China, Reino Unido,
Chile, Colômbia, Indonésia, México, Alemanha, Índia, Itália, Jamaica, Espanha, Síria, Taiwan, Peru, Venezuela,
Argentina, Bangladesh, República Tcheca, França, Hong Kong, Hungria, Irlanda, Israel, Coreia do Sul, Maldívia,
Malásia, Mongólia, Myanmar, Nova Zelândia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Ucrânia, Estados Unidos). 

Coordenada pelos professores Ana Fernandes (PPGAU/FAUFBA) e Alexandre Apsan Frediani (DPU/UCL), a
atividade contou com uma destacada equipe de professores: Adriana Lima (Egressa do PPG-AU), Aline
Barroso (Docente do PPG-AU), Gabriela Leandro (Docente do PPG-AU), Glória Cecília Figueiredo (Docente do
PPG-AU) , José Carlos Huapaya (Docente do PPG-AU), Leandro Cruz (Egresso do PPG-AU), Marcos
Carvalho, Marina Coelho e Mayara Araújo, pelo Lugar Comum e Julian Walker, Federica Risi, Alex MacFarlane
e Vanessa Mendes, pelo DPU. 

2. INICIATIVAS DO GRUPO DE PESQUISA ETNICIDADES: 

Outro grupo de pesquisa certificado do CNPQ que tem larga atuação em experiências inovadoras de formação,
é o Grupo Etnicidades – certamente a maior referência no contexto dos programas de pós-graduação na área
de arquitetura e urbanismo no que se refere ao desenvolvimento de pesquisas sobre arquiteturas edificadas
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pelos grupos étnicos, projetos e ações de extensão com apoio técnico voltadas para povos e comunidades
tradicionais, e, sobretudo, reflexões das relações entre arquitetura e cidade com grupos étnicos-raciais no que
tange aos aspectos do território, cultura e etnicidade, políticas públicas, conflitos e segregação étnico-racial,
mercantilização e turismo étnico, patrimonialização, festividades e estética. A temática, por si só, já é inovadora
– no contexto acadêmico da área. 

O Etnicidades realiza quinzenalmente reuniões coletivas para análise conjunta de propostas de pesquisa e
bibliografia sobre abordagens étnico-raciais, fomentando a formação continuada, a capacidade de análise
crítica, assim como a destreza na formulação de questões pertinentes a área acadêmica. Essas reuniões são
abertas, com a participação dos membros do grupo de pesquisa, assim como agrega pesquisadores,
estudantes e profissionais de outros grupos de pesquisa, incentivando ainda a participação da comunidade intra
e extramuros universitários. 

O grupo deu continuidade e criou atividades de extensão no âmbito da arquitetura e urbanismo com foco
Étnico-Racial, em constante diálogo com os representantes, membros e lideranças de grupos étnicos-raciais,
assim como em articulação perene com instituições de salvaguarda dessas culturas e desse patrimônio
imaterial e material. Essas ações seguem na contramão de processos históricos excludentes da sociedade
brasileiras. Esses grupos – como agentes e sujeitos de direitos – participam da produção extensionista do
grupo Etnicidades construindo conjuntamente seminários, congressos, cursos e propostas de assessoramento
técnico. Essas atividades extensionistas objetivam contribuir no combate à intolerância, à discriminação racial,
ao racismo estrutural, ao racismo institucional, ao racismo ambiental, à violência física, psicológica, afetiva e
simbólica que marcam desigualmente o processo de formação da sociedade brasileira. Colocando em primeiro
plano a defesa da diversidade e da pluralidade cultural como valor transformador, as atividades de extensão
propostas objetivam oferecer formação cidadã à sociedade mais ampla: realizou entre 2017 e 2019 um
conjunto de seminários, cursos, oficinas, aulas abertas que trataram da relação entre os estudos étnico-raciais
e a arquitetura e urbanismo para públicos diversos, tais como, acadêmicos, profissionais da área, agentes de
instituições públicas tutelares, membros e lideranças dos grupos étnico-raciais, estudantes da educação básica
e do ensino superior. 

3. 4º WORKSHOP INTERNACIONAL DE PROJETO – REQUALIFICAÇÃO URBANA E CULTURA DA CIDADE
(SIP): 

Entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro, a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia
(FAUFBA), através do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG-AU) e do Mestrado
Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos (MP-CECRE), em parceria
com a Sapienza Università di Roma, através do Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura,
realizou em Salvador o 4º Seminário (workshop) Internacional de Projeto – Requalificação Urbana e Cultura da
Cidade (SIP). O workshop retomou as edições anteriores promovidas em 2001, 2005 e 2010 pela Faculdade de
Arquitetura da UFBA, com a participação de outras faculdades de arquitetura brasileiras, italianas, chilena,
portuguesa e cabo-verdiana, como parte de uma rede internacional que também promoveu seminários
análogos, com a participação da FAUFBA, nas cidades de Santiago do Chile (1999, 2003, 2008 e 2013),
Pavia/Itália (2000 e 2002), Cagliari/Itália (2004 e 2009) e Mindelo/Cabo Verde (2006). 

Nestes seminários, estudantes de graduação dos últimos anos do curso desenvolvem, em nível de estudo
preliminar e sob a supervisão direta de jovens profissionais e de estudantes de pós-graduação, projetos de
intervenção urbana para edifícios arruinados e conjuntos arquitetônicos degradados das cidades-sede.
Organizados em grupos multinacionais formados por cinco a oito estudantes e dois monitores, os participantes
passam pela experiência de elaborar conjuntamente um projeto de intervenção urbana para a área de estudo e
de restauração e refuncionalização arquitetônica de edificações desocupadas e/ou arruinadas, além da
projetação de novas construções, em alguns casos. Paralelamente, os professores e pesquisadores de cada
uma das universidades participantes, além de orientar os trabalhos de ateliê de projeto e de realizar correções
públicas, proferem palestras sobre temas pertinentes à questão da reciclagem do patrimônio edificado. 

Ao agregar docentes, alunos de programas de pós-graduação e estudantes da graduação de diferentes
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nacionalidades, os Seminários Internacionais de Projeto permitem uma integração e uma interessante troca de
experiências tanto no âmbito da docência quanto do alunato, especialmente no que se refere às várias formas
de pensar e projetar a cidade e a arquitetura preexistentes. 

Coordenado pelo Professor Nivaldo Andrade e pelo Grupo de Pesquisa Proeto Cidade e Memória, a quarta
versão do evento, mais uma vez, se estruturou como um workshop dirigido a alunos de graduação
(monitorados por estudantes do PPG-AU e do MP-CECRE), além de um ciclo de palestras. No workshop, 35
estudantes da FAUFBA e dos cursos de arquitetura da Sapienza Università de Roma, da Università degli Studi
“G. d’Annunzio” Chieti-Pescara e da Universidade Federal do Ceará (UFC) desenvolveram, em equipes
multinacionais e sob a orientação de professores e pós-graduandos destas universidades, propostas para a
requalificação arquitetônica e urbana da Ladeira da Misericórdia, no Centro Histórico de Salvador, incluindo o
conjunto de cinco imóveis restaurados por Lina Bo Bardi na década de 1980 e um outro conjunto, em ruínas.
Participaram ainda do evento professores convidados da Universidade do Porto e da Universidade Federal de
Pernambuco. 

Como embasamento teórico das discussões travadas no workshop, entre os dias 27 e 30 de agosto foi
promovido, no Espaço Cultural da Barroquinha, um ciclo de palestras com os professores participantes do
seminário, sobre temas como requalificação de sítios históricos urbanos, conservação da arquitetura moderna e
intervenções em ruínas, dentre outros. 

4. RESIDÊNCIA AU+E: 

A implantação desse curso lato sensu, no formato de Residência Acadêmica (no contexto e apoiado pelo PPG-
AU UFBA), constitui uma proposta pioneira de pós-graduação nessa área de atuação, tendo sido aprovada em
todas as instâncias da UFBA, em 2011. Envolve diversos níveis de formação profissional, diferentes instâncias
sociais, além de fomentar a promoção da interiorização de profissionais nessa área de atuação, nas periferias e
pequenos municípios, como meio de incrementar o direito à moradia digna, com base na Lei Federal N°
10.257/2001, do Estatuto da Cidade e na Lei Federal N° 11.888/2008, de Assistência Técnica Pública e Gratuita
para Habitação de Interesse Social. 

A proposta foi definida com base nos resultados de atividades implementadas pelo LabHabitar, laboratório
criado desde 1993, no âmbito do PPG-AU UFBA, para desenvolver atividades de pesquisa, ensino e extensão
voltadas para a relação entre habitação e cidade, integrando professores, pesquisadores e estudantes, de
graduação e pós-graduação, e comunidades envolvidas nos projetos experimentais. A criação da Residência
AU+E/UFBA vem ampliar essa atuação e responder aos anseios de profissionais e dos movimentos sociais,
voltados para a conquista de moradia digna, para viabilizar capacitação e assistência técnica, de forma
sistemática e contínua, frente à ampla e complexa problemática urbana nas cidades brasileiras. 

Desde a sua formulação inicial, a proposta contou com uma ampla adesão de professores da Faculdade de
Arquitetura da UFBA, da graduação e da sua pós-graduação, logo incorporando a parceria com a Escola
Politécnica da UFBA, que também vem desenvolvendo experiências nessa área de atuação, no seu curso de
graduação. Em 2012, buscou-se apoio de fomento, junto a outras instituições atuantes nessa área, para a
implantação das atividades complementares previstas, como alocação de recursos para diárias e transporte,
com vistas à interiorização, montagem de um Acervo de Projetos, bem como bolsas de estudo para viabilizar a
dedicação exclusiva dos discentes-residentes. Para isso, foram encaminhadas propostas à Superintendência
Nacional de Assistência Técnica e Desenvolvimento Sustentável da CAIXA (GEAST), à Secretaria de
Planejamento (SEPLAN) e Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), da Bahia, e ao Ministério das
Cidades. Essas instituições manifestaram, então, o interesse em apoiar tal iniciativa, como também as
instituições profissionais como o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU-BA), Instituto dos
Arquitetos do Brasil – Departamento da Bahia (IAB-BA) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da
Bahia (CREA-BA). Em 2013, visando à implementação de uma primeira edição, incrementou-se, juntamente
com o corpo docente de 25 professores inicialmente credenciados, o detalhamento das atividades previstas,
com a constituição do Colegiado e da Coordenação. A partir dessa primeira edição, foi dada continuidade à
realização de fomento junto a essas parcerias institucionais, bem como a busca de apoio de outras instituições



06/06/2020 Plataforma Sucupira

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/propostaPrograma/listaProposta.jsf 21/128

atuantes nessa área. 

O sucesso dessa iniciativa, ao implantar esta primeira modalidade de Residência Acadêmica em AU+E no
Brasil, traz a viabilidade de sua replicação em rede nacional e a mobilização de intercâmbios internacionais,
incentivando novas possibilidades de cooperação e troca de experiências. Fortalece assim a inovação
tecnológica voltada para o interesse social nessa área de atuação e a inserção da universidade pública na
conquista de cidades melhores e mais justas. 

Já tendo realizado três edições, até 2019, participaram professores nucleados de outras universidades
brasileiras, UFPB, UnB, UFPel, UFC. Com vistas a sua 4ª. edição 2020/21, outras universidades já pleitearam
sua incorporação a este projeto. Essa rede nacional, em construção, tem como objetivo sistematizar
informações disponíveis de referências projetuais, bibliográficas e institucionais, de forma a criar as bases
metodológicas necessárias para a implantação de experiências similares e de um Acervo de Referências em
Habitação e Direito à Cidade, na perspectiva de apoio a propostas de assistência técnica nessa área de
atuação. As referências abrangem, além de registros de bibliografia temática e de instituições atuantes, as
experiências projetuais de intervenções físicas ou socioespaciais, na área de Arquitetura, Urbanismo,
Engenharia e áreas afins, que interfiram positivamente, direta ou indiretamente, no ambiente onde se vive, de
forma ecologicamente sustentável, economicamente viável, culturalmente aderente e socialmente agregadora,
empreendidas por auto/cogestão e de forma participativa, com potencial de alcançar as parcelas da sociedade
historicamente excluídas dos benefícios urbanos. Idealizadora da Rede e Coordenadora das três primeiras
Edições: Professora Angela Maria Gordilho Souza (PPG-AU UFBA). Coordenadora atual: Heliana Faria Mettig
Rocha (egressa de doutorado do PPG-AU UFBA). Coordenação das nucleações constituídas: Elisabetta
Romano (docente UFPB); Liza Maria Souza de Andrade (docente UnB); Nirce Saffer Medvedoviski (docente
UFPel). 

5. CHAMADA PÚBLICA MP-BA 2019 - ASSESSORIA TÉCNICA ACOPAMEC/ LABHABITAR/ PPGAU-FAUFBA
- PROJETO DE EXTENSÃO “AÇÕES PARTICIPATIVAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE THEODORO
SAMPAIO: ACESSIBILIDADES E MARCOS VISUAIS” 

O projeto, proposto pela ACOPAMEC - Associação das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão,
toma como base as iniciativas das comunidades de Mata Escura e Calabetão, bem como a parceria em
projetos participativos de extensão universitária com a FAUFBA, desenvolvidos desde 2004 pelo LabHabitar,
posteriormente incrementada com os projetos elaborados pelo Curso de Especialização em Assistência
Técnica, Habitação e Direito à Cidade, implantado em 2011. Entre os diversos projetos do acervo para essa
região de Salvador, prioriza-se nesta proposta as ações para a área destinada à implantação do Parque
Theodoro Sampaio (antigo Horto Florestal do Cabula/Mata Escura e represas de Mata Escura e Prata), pela
sua importância preservação de remanescente de Mata Atlântica e usos adequados, diante do acelerado
processo de degradação. Assim, dando continuidade a essa parceria, propõe-se novas ações participativas de
educação socioambiental pelo direito à cidade, que viabilizem a proteção dessa área verde e recursos naturais,
ampliando-se para isso as possibilidades de apoios e fomento para implementação desse Parque. Busca-se,
assim, um maior reconhecimento coletivo dos seus atributos e propostas existentes, por meio de eventos
participativos, divulgação e realização de “ações táticas”, com foco na acessibilidades e marcos visuais, que
contribuam para “apropriação coletiva guardiã” da área do Parque, impulsionando a preservação e implantação
desse importante equipamento urbano, para as comunidades vizinhas e toda a cidade, na conquista da função
social da propriedade pública e do ambiente de viver mais sustentável e inclusivo. 

6. WORKSHOP “RETOMANDO VAZIOS. CONSTRUINDO COLETIVOS”. WORKSHOP DE INVESTIGAÇÃO
PROJETUAL COM PROFESSOR RAUL VALLÉS (URUGUAI) 

Essa oficina nasceu no bojo do projeto Vazios Construídos, desenvolvido pelo grupo de pesquisa Lugar Comum
PPGAU-FAUFBA, com vistas a investigar metodologias projetuais e tecnologias sociais visando a reciclagem
de vazios construídos em áreas urbanas centrais. 
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Propôs dar continuidade às discussões iniciadas durante o urbBA[17], que neste ano abordou o tema do
Urbanismo em Comum. O workshop convidou seus participantes a construir, de modo coletivo, propostas
factuais de habitação junto a atores sociais ligados a movimentos dos trabalhadores sem teto e população em
situação de rua. A reflexão abordou uma seleção de vazios construídos, previamente elencados junto a três
atores que vivenciam espaços situados entre os bairros do Comércio e Calçada, procurando atender às
demandas reais de uma população que já utiliza ou pretende dar uso a alguns destes vazios. As equipes de
trabalho foram formadas por professores, atores sociais, estudantes da graduação e da pós-graduação. 

Interessou aos professores e ao grupo refletir conjuntamente, numa interação universidade-comunidade-
sociedade, o espaço da moradia e sua relação com a cidade, as modalidades de intervenção e o potencial das
moradias coletivas na construção de cidade, para propor táticas sustentáveis de requalificação urbanística das
áreas estudadas, integrando o desenvolvimento de um projeto de moradias. Paralelamente foram abordadas
mesas temáticas sobre a melhora progressiva do espaço habitado, outros habitares e urbanidades, vivências e
resistências. 

7. CURSOS DE EXTENSÃO DO LCAD: 

O Laboratório de Estudos avançados em Cidade, Arquitetura e Tecnologias Digitais (LCAD – PPG-AU UFBA)
(que também é um Grupo de Pesquisa CNPQ) promoveu dezenas de cursos de extensão, com a participação
frequente de Professor Visitantes estrangeiros – e voltado a alunos de diversas áreas, vindos de inúmeros
estados do Brasil. Estes cursos se notabilizam pela proposta de externalizar os aportes teóricos e práticos
desenvolvidos pelo LCAD na área de representação da arquitetura e da cidade com tecnologias digitais. Segue
a descrição dos cursos: 

7.1. AERIAL DATA ACQUISITION AND POINT CLOUD MODELING: 
Ministrado por Thomas Vögtle (IPF/ Karlsruher Institut für Technologie) e Natalie Johanna Groetelaars, e
coordenado por Arivaldo Leão de Amorim, realizado no período de 3 a 6 de setembro de 2019, com carga
horária total de 12 horas, no LCAD da Faculdade de Arquitetura da UFBA, no âmbito do projeto PROBRAL. 

7.2. AUGMENTED REALITY OVERVIEW: 
Ministrado por Patrick Hübner (GIK/ Karlsruher Institut für Technologie) e Lorena Cláudia de Souza Moreira, e
coordenado por Natalie Johanna Groetelaars, realizado no período de 5 a 9 de novembro de 2018, com carga
horária total de 20 horas, no LCAD da Faculdade de Arquitetura da UFBA, no âmbito do projeto PROBRAL. 

7.3. DATA ACQUISITION FOR CITY MODELING: 
Ministrado por Thomas Vögtle (IPF/ Karlsruher Institut für Technologie) e Natalie Johanna Groetelaars, e
coordenado por Arivaldo Leão de Amorim, realizado no período de 3 a 28 de setembro de 2018, com carga
horária total de 20 horas, no LCAD da Faculdade de Arquitetura da UFBA, no âmbito do projeto PROBRAL. 

7.4. FABRICAÇÃO DIGITAL DE FORMAS COMPLEXAS: 
O curso aconteceu entre 18 de fevereiro a 5 de julho de 2019 com carga-horária total de 40 horas. Foi
coordenado e ministrado pelos professores Felipe Tavares e Érica Checcucci. 

7.5. GEO-DATABASES: 
Ministrado por Martin Breunig (GIK/ Karlsruher Institut für Technologie) e Paul Vincent Kuper (GIK/ Karlsruher
Institut für Technologie), e coordenado por Arivaldo Leão de Amorim, realizado no período de 15 a 17 de
outubro de 2018, com carga horária total de 12 horas, no LCAD da Faculdade de Arquitetura da UFBA, no
âmbito do projeto PROBRAL. 

7.6. INTRODUÇÃO À FOTOGRAMETRIA ARQUITETÔNICA DIGITAL: 
Ministrado e coordenado por Natalie Johanna Groetelaars, realizado no período de 10 a 28 de julho de 2017,
com carga horária total de 60 horas, no LCAD da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia
(UFBA). 
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7.7. INTRODUÇÃO A ALGORITMOS GENERATIVOS E PROGRAMAÇÃO COMPUTACIONAL APLICADA À
GERAÇÃO DE FORMAS: 
Este curso de extensão na sua terceira edição, cumpriu seu papel no que diz respeito à articulação entre ensino
e pesquisa, colocando em prática os conhecimentos mais atuais, no seu estado da arte, na área de tecnologias
digitais, mais especificamente no que concerne às ferramentas paramétricas computacionais que auxiliam o
projeto de edifícios. Este curso foi realizado no período 2017.1 conduzido pelo prof. Felipe Tavares e pela profa.
Erica Checcucci. 

7.8. INTRODUÇÃO À MODELAGEM E À SIMULAÇÃO DE FORMAS COMPLEXAS NA PROJETAÇÃO
ARQUITETÔNICA: 
O curso foi oferecido no período de 26 a 28 de setembro de 2017, em regime intensivo, com carga horária total
de 24 horas, com o objetivo de apresentar recursos digitais para a construção de formas complexas utilizados
na projetação arquitetônica contemporânea. O curso contou com a participação de 41 alunos que
desenvolveram as atividades utilizando o software Rhinoceros e o plugin Grasshopper. O curso foi coordenado
pelo professor Arivaldo Leão de Amorim e ministrado pelo arquiteto e professor Sergio Dias Marcial, doutorando
do PPG-AU. 

7.9. INTRODUÇÃO AO 3D-GIS: 
Ministrado por Elaine Gomes Vieira de Jesus e coordenado por Arivaldo Leão de Amorim, realizado no período
de 20 de setembro a 11 de outubro de 2019, com carga horária total de 20 horas, no LCAD da Faculdade de
Arquitetura da UFBA. 

7.10. INTRODUÇÃO AO FACILITIES MANAGEMENT: 
O curso foi oferecido no período de 8 a 19 de maio de 2017, com aulas às segundas, quartas e sextas, e carga
horária total de 20 horas, visando preparar profissionais e estudantes para enfrentar o grande desafio da
construção civil, diante de um cenário desfavorável na economia, é a redução de gastos e a otimização da
produção, exigindo uma postura de gestão com procedimentos rigorosos, associados à qualidade e à
produtividade. O curso foi coordenado pelo professor Arivaldo Leão de Amorim e ministrado pelas arquiteta e
professora Roberta Pinto Teles, doutoranda do PPG-AU. 

7.11. INTRODUÇÃO AO QGIS (QUANTUM GIS): 
O curso foi oferecido no período de 13 a 22 de março de 2017, com aulas às segundas, quartas e sextas, e
carga horária total de 20 horas, destinado a profissionais e a estudantes que desejam iniciar o desenvolvimento
de aplicações geoespaciais, através de ferramenta gratuita e de código aberto, que vem sendo utilizada por
suas características e versatilidade, tanto em aplicações acadêmicas, quanto institucionais e comerciais. O
curso foi coordenado pelo professor Arivaldo Leão de Amorim e ministrados pelo geografo Heibe Santana da
Silva, e pela engenheira agrônoma Yse Maria Vinhaes Dantas, ambos doutorandos do PPG-AU. 

7.12. LAYOUT E DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO COM FERRAMENTAS DIGITAIS: 
O curso foi oferecido no período de 11 de outubro de 2017 a 2 de fevereiro de 2018, com 4 horas de aulas
semanais e carga horária total de 60 horas. O objetivo do curso é fornecer uma visão geral e uma compreensão
dos passos necessários, de forma sequencial e organizada, para elaboração de um projeto executivo com
ênfase na etapa de detalhamento. O curso foi coordenado pelo professor Arivaldo Leão de Amorim e ministrado
pelas arquiteta e professora Roberta Pinto Teles, doutoranda do PPG-AU, pela arquiteta Louise Teixeira de
Freitas Araujo, tendo como monitoras as graduandas do curso de Arquitetura e Urbanismo Nicole Guerra
Figueiredo Santos e Rafaela Yong Yu Tan. 

7.13. LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO APLICADA À CRIAÇÃO E ANÁLISE DA FORMA: 
O curso foi oferecido no período de 12 de maio a 8 de setembro de 2017, com aulas às sextas-feiras, e carga
horária total de 34 horas. O desenvolvimento da Ciência da Computação, e a sua consequente aplicação em
ambientes digitais de projeto, acarretaram em grandes mudanças na atuação de diversos profissionais que
lidam com a criação de formas e objetos. As novas ferramentas geraram novas metodologias de trabalho,
novas teorias e formas gradualmente mais complexas. O curso foi coordenado pelo professor Arivaldo Leão de
Amorim e ministrado pelo arquiteto e professor Fernando Ferraz Ribeiro. 
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7.14. MODELAGEM E FABRICAÇÃO DE FORMAS COMPLEXAS: 
O curso aconteceu entre 28 de agosto a 21 de dezembro de 2018 com carga-horária total de 68 horas. O curso
teve caráter de oficina, com maior carga-horária destinada as atividades práticas de modelagem paramétrica e
fabricação de objetos de formas complexas. Objetivou a fabricação de um modelo na escala 1/3 utilizando
papel e cortadora a lâmina. Coordenado e ministrado pelos professores Felipe Tavares e Érica Checcucci, mais
Paul Vincent Kuper, Markus Jahn e Nima Mazroob Semnani. 

7.15. PROJETO GEOMÉTRICO DE SISTEMA VIÁRIO COM TECNOLOGIAS DIGITAIS: 
Ministrado por Arivaldo Leão de Amorim e Rodrigo Caribé Miranda e coordenado por Arivaldo Leão de Amorim,
realizado no período de 30/04 a 15/06/2018, com carga horária de 60 horas, no LCAD da Faculdade de
Arquitetura da UFBA. 

7.16. PROJETO PARAMÉTRICO E FABRICAÇÃO DIGITAL DE FORMAS LIVRES ARQUITETÔNICAS: 
Este projeto de extensão visa contribuir com a disseminação do conhecimento de Modelagem Paramétrica
(MP) digital aliada à Fabricação Digital (FD) de formas arquitetônicas. Por serem atividades de extensão com
intuito de disseminação do conhecimento sobre as técnicas de MD e FD, os cursos anteriores de iniciação
algorítmica, MP e FD tiveram como público alvo alunos de graduação, de pós-graduação e profissionais da
área de Arquitetura, Engenharia Civil e Artes, tanto com origem da UFBA como de outras Universidades. Esta
atividade foi realizada em 2019.2 e conduzida pelo Prof. Felipe Tavares e a Profa. Erica Checcucci. 

7.17. INDICADORES URBANÍSTICOS: SPACEMATRIX: 
Consiste em material instrumental que pelo caráter inovador para leituras urbanísticas do tecido urbano deverá
ser assimilado por profissionais arquitetos e urbanistas e pela comunidade de estudantes de arquitetura e/ou
urbanismo. Trata-se de nova forma de apropriação de indicadores urbanísticos, onde o parâmetro densidade
desponta como estratégico, não mais uma mera referência quantitativa, mas como parâmetro multivariado e
multiescalar, como já vinha sendo sinalizado por alguns autores (RAPOPORT, 1978; CAMPOLI e MACLEAN,
2007; INGRAM, 2007). Um desafio metodológico que, enfim, foi superado com a conexão entre densidade e
forma urbana viabilizada no trabalho de HAUPT e PONT (2009), metodologia denominada Spacematrix. Esta
metodologia representa um salto no conhecimento sobre os recursos para o planejamento e propostas
urbanísticas, bem como aproxima do que vem sendo identificado como urbanismo paramétrico. Ministrado por
Maria das Graças B. Gondim dos Santos Pereira no período de 21/08/2018 e 30/08/2018, realizado nas
dependências do LCAD. 

Ensino à Distância

O PPG-AU/UFBA não abriga atividades que configurem uma prática consolidada de Ensino à Distância. Mas,
cada vez mais, são utilizados recursos de informática, assim como de conferência on line, para as suas
diversas atividades. 

Oferta e Demanda de vagas

Número de vagas ofertadas no ano - Mestrado
25

Número de inscritos no ano - Mestrado
89

Número de aprovados no ano - Mestrado
25

Número de vagas ofertadas no ano - Doutorado
35

Número de inscritos no ano - Doutorado
42

Número de aprovados no ano - Doutorado
35
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Infraestrutura

Laboratórios

1. LABORATÓRIOS 

O PPG-AU conta com o apoio de diversos laboratórios situados em pelo menos cinco estruturas prediais. Esta
grande diversidade permite aos alunos uma maior aproximação com o exercício acadêmico e científico,
principalmente com as experiências vinculados ao universo teórico e prático da arquitetura, do urbanismo e da
conservação e restauro. 

Para além disso, acolhe com 15 Grupos de Pesquisa certificados pelo CNPQ, coordenados por professores do
programa. Estes grupos formam um dos elementos mais importantes da engrenagem que move o PPG-AU, e
tem um vínculo direto com a sua estrutura pedagógica. Como ficará claro nesse relatório, as iniciativas de
ensino, pesquisa, extensão, os intercâmbios nacionais ou internacionais, os projetos de inserção social, a
visibilidade, os eventos, a internacionalização, estão quase sempre vinculados aos grupos que, em muitos
casos, possuem estruturas realmente complexas, com financiamentos próprios, corpos formados por inúmeros
professores e discentes da pós-graduação e da graduação, pós-doutorandos, estudantes estrangeiros,
egressos e pesquisadores – todos envolvidos nas mais diversas ações. 

Apesar de algumas vezes os nomes dos GPs coincidirem com os de alguns laboratórios, entendemos que são
categorias diversas, que apresentam objetivos próprios – e é por isso que faremos a análise separada: primeiro
a infraestrutura dos laboratórios do programa e depois os Grupos de Pesquisa. 

1.1. LABORATÓRIOS LOCALIZADOS NO PRÉDIO DO CEAB: 

• CEAB – Centro de Estudos da Arquitetura na Bahia: 

Sediado no segundo pavimento do prédio com o seu próprio nome, situado a cerca de cem metros da FAUFBA,
este centro de estudos, criado em 1963, está associado à Área de Concentração em “Conservação e Restauro”
e mais especificamente à Linha de Pesquisa da “Restauração, Conservação e Gestão dos Bens Patrimoniais”
do PPGAU UFBA. A infraestrutura física e os equipamentos do CEAB permitem que aí também esteja sediado
o Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos (MP-CECRE) –
que está lá há quase 40 anos, desde a implantação do curso de especialização na Bahia. 

Além de salas destinadas ao desenvolvimento das aulas e à coordenação do curso, o CEAB abriga um
importante arquivo documental, compreendendo uma mapoteca e uma fototeca com um valioso acervo de
obras raras sobre a história da cidade de Salvador, assim como acerca de outros conteúdos relacionados às
técnicas e sistemas construtivos tradicionais, como também à teoria e à história da preservação – com cerca de
500 plantas e 300 fotografias da cidade de Salvador e do Recôncavo Baiano. 

Grande parte do seu acervo documental e fotográfico já foi digitalizado, o que permite um acesso mais facilitado
aos pesquisadores interessados no campo da história e da preservação de sítios e monumentos culturais,
sejam do PPGAU, do MP-CECRE, ou de outras instituições voltadas à pesquisa. 

• DOCOMOMO BA-SE – International Working-Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites
and Neighborhoods of Modern Moviment: 

Como núcleo de documentação e conservação de edificações e conjuntos do Movimento Moderno, o
DOCOMOMO é uma organização não governamental, com representação em mais de quarenta países. Foi
fundado em 1988, na cidade de Eindhoven na Holanda. É uma instituição sem fins lucrativos e está sediada,
atualmente, em Lisboa, sendo um organismo assessor do World Heritage Center da UNESCO. 
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Os objetivos do DOCOMOMO são a documentação e a preservação das criações do Movimento Moderno na
arquitetura, urbanismo e manifestações afins. Também busca indicar instrumentos para conservar edificações e
conjuntos urbanos do Movimento Moderno, assim como aprofundar a discussão sobre os critérios de
classificação dessa arquitetura, os paradigmas de restauro e os seus agentes de produção. 

A representação desta ONG no país, DOCOMOMO Brasil, foi criada em 1992 no PPGAU UFBA, onde
funcionou por quase uma década. O núcleo DOCOMOMO Bahia-Sergipe dá continuidade à reflexão,
apropriação e disseminação do repertório e práticas modernas em suas múltiplas formas, avaliando com maior
precisão suas possibilidades de preservação. Para consolidar essas reflexões o núcleo mantém um sítio web
onde, desde 1997, edita o Guia da Arquitetura Moderna em Salvador e disponibiliza os registros videográficos
de suas principais atividades. 

Atualmente está sediado em sala do pavimento térreo do prédio do CEAB, e está associado às duas áreas de
concentração do programa, mais especificamente às Linhas de Pesquisas de “Teoria e Crítica da Arquitetura e
do Urbanismo, de “Restauração, Conservação e Gestão dos Bens Patrimoniais” e “Histórias da Cidade e do
Urbanismo”. 

Conferir: 
https://docomomobase.ufba.br/ 

1.2. LABORATÓRIOS LOCALIZADOS NO PRÉDIO DA FAUFBA: 

• RUP – Núcleo de Requalificação Urbana e Projeto: 

Criado em 2003 – então denominado “Requalificação urbana do Pilar” –, teve o objetivo inicial de acolher o
desenvolvimento de grandes projetos de intervenção urbana e arquitetônica que afetavam as áreas históricas
do Pilar, Taboão e Julião, conjuntos muito degradados do centro histórico de Salvador. Os projetos, plenamente
desenvolvidos e implantados, foram patrocinados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia
(CONDER). Em função do sucesso da primeira iniciativa do RUP, o núcleo passaria a ser, genericamente, um
centro integrado de produção de projetos de requalificação, restauração, revitalização, conservação urbana e
arquitetônica de Salvador, acolhendo diversos professores do MP-CECRE que lá podem desenvolver seus
trabalhos práticos na área proteção do patrimônio edificado. Além dos docentes, o núcleo integra alunos de
pós-graduação e alunos de graduação bolsistas, que apoiam a elaboração dos projetos em todas as suas
etapas. 

O RUP está vinculado à Área de Concentração em “Conservação e Restauro”, e mais especificamente à Linha
de Pesquisa de “Restauração, Conservação e Gestão dos Bens Patrimoniais”. 

• L-CAD – Laboratório de Estudos Avançados em Cidade, Arquitetura e Tecnologias Digitais: 

Criado em fevereiro de 1992 e localizado no subsolo do edifício da Faculdade de Arquitetura, o LCAD é um
núcleo de estudos e aplicações de tecnologias computacionais aplicadas à Arquitetura e ao Urbanismo, como
também um grupo de pesquisa cadastrado do DGP/CNPq. 

Desenvolve atividades de ensino (graduação e pós-graduação), como também de pesquisa e extensão, dando
suporte à Linha de Pesquisa “Linguagem, Informação e Representação do Espaço” que, por sua vez, tem
articulação com as duas áreas de concentração do PPGAU UFBA. Seu ponto forte é o trabalho de
documentação arquitetônica que vem sendo realizado com a participação de professores, pesquisadores,
doutorandos, mestrandos, bolsistas de iniciação científica e voluntários, além da participação das comunidades
locais, numa atividade integrada de ensino, pesquisa e extensão. 
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Este trabalho de Documentação do Patrimônio Arquitetônico tem se sobressaído no cenário nacional e
internacional. Nos últimos anos o LCAD tem realizado esforços para o domínio e aplicação da Fotogrametria
Digital e das tecnologias de varredura a laser (3D Laser Scanning), associadas à modelagem Geométrica
Tridimensional para uso em pesquisas da Área de Conservação e Restauro, assim como aquelas de
geoprocessamento e novas tecnologias da informação para aplicação na Área de Urbanismo. 

O LCAD também é responsável por disciplinas específicas da área de urbanismo do PPGAU, assim como dos
mestrados em Engenharia Ambiental Urbana (MEAU) e Geografia, cursos respectivamente oferecidos pela
Escola Politécnica e pelo Instituto de Geociências da UFBA. 

• LACAM - Laboratório de Conforto Ambiental: 

Também sediado no subsolo da Faculdade de Arquitetura, o LACAM está vinculado às duas Área de
Concentração do PPG-AU, e mais especificamente às Linhas de Pesquisa “Ciência e Tecnologia da
Conservação e do Restauro” e “Processos Urbanos Contemporâneos”. Possui um corpo técnico composto por
especialistas, mestres e doutores nas áreas de arquitetura, física e engenharia. 

Desde sua criação, em 1986, o LACAM trabalha em projetos de pesquisa na simulação em iluminação natural e
artificial e em desempenho térmico do ambiente construído. Sua equipe é formada por professores da
Graduação, do MP-CECRE e do PPGAU, notadamente em estudos vinculados às disciplinas “Áreas Verdes
Urbanas” e “Ambiente Urbanos”, oferecidas pelo PPGAU, bem como à disciplina “Aspectos Físicos Ambientais”.

1.3. LABORATÓRIO LOCALIZADO NO PRÉDIO DA EP-UFBA: 

• NTPR – Núcleo de Tecnologia da Preservação e do Restauro: 

Liderado pelo professor permanente, Mário Mendonça de Oliveira, o NTPR é o mais conceituado laboratório
especializado em ciência e tecnologia da conservação e do restauro do Brasil – mas também é um grupo de
pesquisa cadastrado do DGP/CNPq 

Funcionando desde 1983, e associado à Área de Concentração em “Conservação e Restauro”, e mais
especificamente à Linha de Pesquisa “Ciência e Tecnologia da Conservação e do Restauro” – o NTPR dedica-
se aos estudos dos materiais construtivos, das estruturas e das condições ambientais em que se encontram os
monumentos, dando apoio às disciplinas ministradas pelos professores do grupo e à elaboração de pesquisas
vinculadas a dissertações, teses e trabalhos finais dos alunos do mestrado acadêmico e profissional e do
doutorado – assim como à realização da atividade obrigatória para o PPGAU de Pesquisa Orientada. 

O NTPR presta consultorias e mantém uma forte ajuda na nucleação, dando suporte a ex-alunos na
implantação de cursos, grupos de pesquisas e na solução de problemas relativos à conservação-restauração
de monumentos, como fica evidente com a sua participação na criação dos cursos de pós-graduação da
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e na Universidade Federal do Pará (UFPA). 

Conta com equipamentos de precisão e pessoal qualificado da Faculdade de Arquitetura e da Escola
Politécnica da UFBA, além de professores e pesquisadores colaboradores de instituições de pesquisa do Brasil
e do exterior. 

Sua infraestrutura (Sala de Microscopia e Instrumentos de Precisão, Sala para Bolsistas, Sala de Consultas,
Sala para Preparo de Corpos de Provas e Sala de Pesquisadores) e equipamentos disponíveis permitem
desenvolver pesquisas relacionadas com a durabilidade e os processos de degradação e recuperação dos
materiais e processos construtivos, visando prioritariamente a preservação e a restauração das edificações
históricas e o desenvolvimento de tecnologias alternativas para barateamento do custo de construção. 
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Integra a “Rede de Materiais de Construção e Estruturas”, de âmbito nacional, que agora comenda a “Rede
Nacional de Biodegradação” criada pelo CYTED – “Programa y Tecnlogía para el Desarollo”, sob coordenação
do Professor Mário Mendonça de Oliveira – com cadeira no conselho fiscal da “Associação Brasileira de
Conservadores e Restauradores”, sob a responsabilidade da professora Cybele Santiago. 

Os alunos têm acesso, juntamente com outros pesquisadores e profissionais da área da conservação e
restauração do patrimônio edificado e urbano de interesse cultural a: 

Ensaio simples de argamassa (determinação do traço provável em massa, com análise granulométrica do
agregado após ataque ácido e remoção dos finos); calcimetria (determinação da % de caco3 em argamassas
de cal); ensaio de absorção de umidade por capilaridade ascendente; absorção total d'água (porosidade
acessível); permeabilidade de telhas cerâmicas; envelhecimento acelerado com cristalização de sais; perda ao
fogo (argamassa); testes qualitativos de sais solúveis (nitrato, cloreto e sulfato); determinação quantitativa de
sais solúveis (nitrato, cloreto e sulfato); medida de ph; determinação de ponto de fusão; massa específica
aparente (picnômetro de Hubbard); massa unitária (picnômetro de Hubbard); análise estratigráfica; teste de
abrasão de rochas e outros materiais de revestimento com ou sem protetivos (tintas, ceras, resinas, etc); ultra-
som; aderência de argamassas e de outros revestimentos ao substrato; resistência à tração e compressão de
argamassas, rochas e outros materiais; resistência ao impacto de corpo duro em rochas para revestimento;
medição de vibração sobre edifícios; controle de andamento de lesões; medição de radiação ultravioleta;
medição de fluxo luminoso; controle de umidade relativa ambiental; diagnóstico e controle de condições
climáticas de ambientes para abrigo de coleções. 

Conferir em: 
http://www.ntpr.ufba.br/ 

1.4. LABORATÓRIO LOCALIZADO NO MÓDULO IANSÃ, ANTIGA SEDE DO PPGAU UFBA: 

• NAPPE – Núcleo de Apoio à Pesquisa e Produção Editorial: 

Esse núcleo foi criado em 1996 para atuar no planejamento, organização e editoração da produção do PPGAU
UFBA, tendo como proposta a produção de livros, anais, catálogos, folders, textos didáticos e a edição de seus
periódicos. 

Em 2002 o NAPPE foi reestruturado para atender a uma proposta editorial mais sistemática e de maior
amplitude, incluindo, além da linha editorial existente, publicações em coedição com a EDUFBA e outras
Editoras e o lançamento de um novo periódico (Cadernos do PPGAU UFBA), voltado sobretudo para a
produção discente, docente e de convidados. 

No quadriênio, o PPG-AU, através do NAPPE e em parceria com a EDUFBA, editou, apoio e/ou patrocinou a
produção de 11 livros (quatro da Coleção PPG-AU), muitos deles inseridos na comemoração dos 60 anos da
FAUFBA no ano de 2019. 

1.5. LABORATÓRIO LOCALIZADO NA CASA DE EXTENSÃO (CASINHA), NA SEDE DA RESIDÊNCIA AU+E: 

• LabHabitar – Laboratório de Habitação e Cidade e a Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia 

Está abrigado na Casa de Extensão da FAUFBA, em função de sua natureza vinculada essa linha de ação
acadêmica – é também um grupo de pesquisa cadastrado do DGP/CNPq. Atuando desde 1993, as atividades
do LabHabitar envolvem pesquisa, ensino e extensão e estão associadas à Linha de Pesquisa Processos
Urbanos Contemporâneos. Tem o objetivo experimentar, assessorar e assimilar novos enfoques para
intervenção no espaço construído da habitação no ambiente urbano, bem como sistematizar informações para
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consolidação de um Centro de Referências sobre o tema. Além das pesquisas, o LabHabitar responde também
às solicitações externas que demandam esse tipo de conhecimento e intercâmbio. Com base nessa experiência
de mais de 20 anos, a laboratório, em 2011, apresentou a proposta inovadora de criação da Residência em
Arquitetura Urbanismo e Engenharia, cuja primeira turma, como já mencionado, foi implantada em 2013. 

Conferir em: 
https://labhabitar.ufba.br/ 

2. GRUPOS DE PESQUISA 

Os 15 Grupos de Pesquisa certificados pelo CNPQ locados no PPG-AU e coordenados por professores do
programa são um dos elementos mais importantes da engrenagem que o move, e têm um vínculo direto com a
sua estrutura pedagógica. Como ficará claro nesse relatório, as iniciativas de ensino, pesquisa, extensão, os
intercâmbios nacionais ou internacionais, os projetos de inserção social, a internacionalização e o próprio
ensino, estão geralmente vinculados aos grupos que – em alguns casos – possuem estruturas realmente
complexas, com inúmeros professores, discentes da pós-graduação, mas também, da graduação, egressos e
pesquisadores envolvidos. 

2.1. ARQPOP – ARQUITETURA POPULAR: ESPAÇOS E SABERES 

O grupo oferece desde 2015.1 a disciplina Arquitetura Popular (Tópicos Especiais de Arquitetura e Urbanismo)
no curso de graduação da Faculdade de Arquitetura da UFBA, com o objetivo de introduzir o tema na formação
de arquitetos e urbanistas. O grupo mantêm ainda o site www.arqpop.arq.ufba.br onde se encontra o Guia de
Fontes sobre Arquitetura Popular, base dados aberta à colaboração de pesquisadores que já reúne cerca de
400 obras de referência fichadas e comentadas. Em 2016, o grupo realizou o I Seminário sobre a salvaguarda
dos saberes tradicionais com 410 inscritos, que participaram de palestras, mesas e oficinas práticas. Em 2018,
organizou no âmbito do V ENANPARQ, o Simpósio Arquitetura Popular: Pesquisas na Bahia, onde além de
trabalhos recentes neste campo, foram apresentados os temas relativos à colaboração do grupo na preparação
da segunda edição da Enciclopédia da Arquitetura Vernacular do Mundo. Os membros do grupo publicam
regularmente artigos e trabalhos sobre o tema. 

Link do CNPQ: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7749887299221061 
Página: 
http://www.arqpop.arq.ufba.br/ 

2.2. BIA – BARROCO IBERO-AMERICANO: ARQUITETURA E CIDADE 

O Grupo de Pesquisa “BIA – Barroco Ibero-Americano: Arquitetura e Cidade" atua nos campos de Teoria e
Crítica do Barroco; Historiografia do Barroco; História da Arquitetura e da Cidade no Período Barroco –
especialmente em sua vertente Hispano-Americana e Luso-Brasileira; Transculturação: a formação da
Arquitetura e do Espaço Urbano na América Hispânica e no Brasil durante a dominação Ibérica; as
Contribuições Originais do Barroco Ibero-Americano; as Interfaces entre a Arquitetura e a Cidade na Américas
Hispânica e Portuguesa no Período Colonial. As linhas de Pesquisa vinculadas ao grupo são: “Teoria e Crítica
do Barroco Ibero-Americano”; “Expressões do Barroso Ibero-Americano: Arquitetura e Cidade”; “O Processo de
Transculturação e a Arquitetura Colonial na América Hispânica e no Brasil” 

Link do CNPQ: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8257919165613401 

2.3. CIPOS – CIDADES POLÍTICAS 
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CIPOs se efetua no modo de um coletivo de aprendizes que investiga questões teóricas e empíricas
relacionadas às políticas que agenciam a produção das subjetividades e os modos de fazer as cidades
contemporâneas e seus espaços. Os participantes do coletivo se colocam enquanto grupo de pesquisa com o
objetivo de propor a construção de reflexão crítica, de práticas, de técnicas e dispositivos para o campo
disciplinar da arquitetura, do urbanismo e do planejamento urbano. As proposições do grupo intentam afetar o
campo disciplinar, as cidades e seus espaços para transformar o contexto de crise do antropoceno. As políticas,
sejam as do Estado (macropolíticas) ou as inventadas pelo e no cotidiano das cidades (micropolíticas), que
determinam o espaço (concebido, vivido e percebido) das cidades são investigadas no engendramento de três
temas: Discursos Políticos no Urbanismo e Planejamento Urbano; Linguagens, Objetos Técnicos das e nas
Cidades e Aprendizagens dos e nos Espaços. 

Link do CNPQ: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1592621507613697 

2.4. CREPE – CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DO PATRIMÔNIO EDIFICADO 

O Grupo de Pesquisa tem como objetivo realizar investigações sobre avaliação da estabilidade estrutural de
construções do patrimônio edificado, propondo soluções tecnológicas inovadoras de consolidação e/ou
restauração estrutural, de forma a preservar o Patrimônio Arquitetônico Nacional. Abordam-se aspectos
relativos a materiais, tecnologia construtiva e sistemas estruturais, assim como análises estáticas e dinâmicas
para o entendimento do comportamento do edifício. Os objetos principais de estudo são edificações antigas,
construídas, principalmente, em alvenarias. Serão resultados do grupo: projetos de consolidação, relatórios
técnicos de avaliação de estabilidade, trabalhos científicos para serem publicados e seminários para divulgação
das pesquisas. 

Link do CNPQ: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4310816191540681 

2.5. ESPAÇO LIVRE 

O Grupo Espaço Livre desenvolve pesquisas que articulam diferentes variáveis - transporte público, comércio e
serviços, espaço livre público e identidade cultural - na escala regional, estadual e do bairro, priorizando o
estudo de bairros populares e periféricos. As variáveis vêm sendo levantadas em campo com auxílio de
entrevistas e aplicação de questionários. Entre 2007 e 2010, o grupo desenvolveu pesquisas sobre a
apropriação sócio-espacial dos meios de comunicação em bairros populares; entre 2010 e 2014, realizou
pesquisas sobre as estratégias de regionalização institucional e as políticas de desenvolvimento territorial e
cultural no Estado da Bahia; também abrigou pesquisas sobre bairros populares empreendedores em diferentes
contextos urbano-regionais no Estado da Bahia entre 2014 e 2018 e, em março de 2018, iniciou novas
levantamentos sobre o comércio de rua frente às estratégias de requalificação dos espaços públicos pelos
agentes públicos e privados em Salvador-BA. 

Link do CNPQ: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3856962406698453 

2.6. ETNICIDADES – GRUPO DE ESTUDOS ÉTNICOS E RACIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO 

O grupo EtniCidades - grupo de estudos étnico-raciais em arquitetura e urbanismo, surge da experiência de
uma ACCS - Atividade Curricular em Comunidade e Sociedade na UFBA em 2013, sob o título Arquiteturas de
Povos e Comunidades Tradicionais: Arquiteturas do Quilombo Salamina Putumuju, que tratou da apreensão
espacial e desenvolveu propostas arquitetônicas voltadas para usos coletivos para a comunidade quilombola de
Salamina, localizada no recôncavo baiano, e, também, do curso de extensão sobre Arquiteturas Afro-
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brasileiras, realizado em 2014 na FAUFBA, que abordou o aparato institucional, programas, projetos e ações
voltadas para comunidades tradicionais negras, arquiteturas dos quilombos, arquiteturas de templos religiosos
de matrizes africanas, e territórios negros do lúdico - arquiteturas dos blocos afro, afoxés, maracatus e
congadas. O grupo tem como objetivos desenvolver extensões e pesquisas sobre arquiteturas edificadas pelos
grupos étnicos, povos, comunidades tradicionais. 

Link do CNPQ: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8296214125799553 
Página: 
http://etnicidadesufba.blogspot.com/p/apresentacao.html 

2.7. GEA-HOSP – GRUPO DE ESTUDOS EM ARQUITETURA E ENGENHARIA HOSPITALAR 

O GEA-Hosp é um grupo de pesquisa da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia que
desenvolve pesquisas na área de Arquitetura e Engenharia Hospitalar, cordenado pelo Professor Antônio Pedro
ALves de Carvalho - Professor Titular do Departamento de Geometria das Representações da Faculdade de
Arquitetura da UFBA. O grupo tem como objetivo geral promover a pesquisa e a atualização profissional no
ramo da Engenharia e Arquitetura Hospitalar e de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. 

Link do CNPQ: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0804767002625164 
Página: 
http://www.gea-hosp2.ufba.br/ 

2.8. HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO 

A criação do GP HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO remonta a 1989. Ele tem por objetivo o estudo dos
processos de estruturação e transformação das cidades, assim como de suas concepções, representações e
interpretações. Está na origem da criação do NÚCLEO DE HISTÓRIA URBANA, ligado ao PPGAU da UFBA
(nota 5 pela CAPES) e articula atividades de pesquisa, ensino de PG e de GR e extensão. Foi responsável pela
criação dos SEMINÁRIOS DE HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO, tendo organizado sua primeira
edição (1990); a segunda (1993); e a sétima (2002). Em 2006 realizou o I Seminário Arte e Cidade e, em 2008,
sua segunda edição 
Link do CNPQ: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4545129920373813 

2.9. LAB20 – LABORATÓRIO DA ARQUITETURA E DO URBANISMO DO SÉCULO XX 

O GP "Laboratório da Arquitetura e do Urbanismo do século XX - Lab20" atua nos campos da história,
historiografia, teoria, documentação e intervenção na arquitetura do século XX. Entre as pesquisas que vem
sendo desenvolvidas podemos citar: Inventário do patrimônio arquitetônico e urbano da modernização
soteropolitana; As origens do DOCOMOMO Brasil e o PPGAU/UFBA; Guia da Arquitetura Moderna na cidade
de Salvador; Banco de Dados de Modelos Tridimensionais da Arquitetura Moderna; Arquitetas e urbanistas
[des]conhecidas: por uma ampliação da história da arquitetura e do urbanismo modernos na América do Sul,
1929-1960; Constituição dos campi e suas arquiteturas: o território da UFBA; Inventário e análise crítica da
arquitetura e do urbanismo da UFBA e; Diógenes Rebouças: Cidade, arquitetura e patrimônio. Os
pesquisadores do GP vinculam-se ao Docomomo_BR e ao Docomomo_BA, e organizaram o II Seminário
Docomomo Norte/Nordeste em 2008 e o 13º Seminário Nacional do DOCOMOMO (2019). 

Link do CNPQ: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7633040824822113 
Página: 
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https://lab20.ufba.br/ 

2.10. LABHABITAR 

Instalado na FAUFBA, o LabHabitar constitui-se em um grupo de pesquisa aprovado certificado pelo CNPq. Foi
criado em 1993, por um grupo de professores e pesquisadores em habitação, no âmbito do então Mestrado em
Arquitetura e Urbanismo, atualmente Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal da Bahia (PPG-FAUFBA). Tem líder, a Profa. Dra. Angela Gordilho Souza, atual
coordenadora e membro co-fundador. Visa experimentar, assessorar e assimilar novos enfoques para
intervenção no espaço construído da habitação no contexto do ambiente urbano, bem como sistematizar
informações para consolidação de um Centro de Referências. Para isso articula atividades de ensino, pesquisa
e extensão, associadas à Linha de Pesquisa do PPGAU "Processos Urbanos Contemporâneos", envolvendo
graduação e pós-graduação. Localiza-se em espaço próprio, no Núcleo de Extensão da FAUFBA, dotado de
equipamentos para o seu pleno funcionamento, com acesso a rede UFBA, interagindo com os diversos
laboratórios e núcleos de pesquisa existentes no PPGAU e na FAUFBA. Esse grupo de pesquisa LabHabitar é
certificado pelo CNPq, desde 2000. 

Link do CNPQ: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2099317746992802 
Página: 
https://labhabitar.ufba.br/apresentacao 

2.11. LABORATÓRIO URBANO 

O Grupo inscreve-se na linha Processos Urbanos Contemporâneos do PPG-AU FAUFBA e mantém
interlocução e parcerias com outros grupos nacionais e internacionais em torno do seu principal foco de
pesquisa e estudos: a cidade e o urbanismo contemporâneos. O Laboratório Urbano investiga a complexidade
da cidade contemporânea a partir de três linhas de pesquisa que são articuladas entre si: 1. Historiografia e
Pensamento Urbanístico; 2. Apreensão Crítica da Cidade Contemporânea; 3. Estética, Corpo e Cidade.
Informações sobre as atividades de pesquisa, ensino e extensão desenvolvidas, sobre a rede de colaboradores
e grupo parceiros, sobre os prêmios, auxílios e bolsas recebidos, assim como sobre as publicações relativas
aos trabalhos de pesquisa do grupo estão disponíveis no site: www.laboratoriourbano.ufba.br O grupo de
pesquisa publica semestralmente a revista REDOBRA: www.redobra.ufba.br e organiza o encontro bienal da
plataforma CORPOCIDADE: www.corpocidade.dan.ufba.br 

Link do CNPQ: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5091249925459433 
Página: 
http://www.laboratoriourbano.ufba.br/ 

2.12 LCAD – LABORATÓRIO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CIDADE, ARQUITETURA E TECNOLOGIAS
DIGITAIS 

O LCAD foi implantado em 1992 na Faculdade de Arquitetura da UFBA e atua na pesquisa, extensão e pós-
graduação. Em 1991 organiza o primeiro Simpósio Nacional sobre aplicações de Computação Gráfica em
Arquitetura, Engenharia e áreas afins. Em 1996 oferece a 1ª turma do Curso de Especialização em
Geoprocessamento. Em 1999 o Curso de Especialização em Projeto Auxiliado por Computador e estabelece a
linha de pesquisa em Linguagem, Informação e Representação do Espaço na pós-graduação em Arquitetura e
Urbanismo. Nos anos recentes projetos interdisciplinares e interinstitucionais como: REBATE - Rede Baiana de
Tecnologias de Informação Espacial; participação no INCT - Observatório das Metrópoles; participação na Rede
BIM - Brasil; ou o projeto Patrimônio Arquitetônico, Documentação e Tecnologias Digitais, consolidaram o LCAD
como um centro de estudos e pesquisas multidisciplinar em tecnologias de informação espacial nas áreas de
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análise, planejamento e projeto de Arquitetura e Urbanismo. 

Link do CNPQ: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4976017857802475 

2.12. LUGAR COMUM 

O grupo se dedica ao estudo dos processos contemporâneos de produção do espaço urbano, com foco nos
mecanismos de extração de mais valia, segregação social, gentrificação e nas formas de reivindicação e
exercício do direito à cidade. Desenvolve projetos de extensão, desde 2011, voltados para a elaboração e
construção coletiva de planos de bairros em ocupações populares ameaçadas de expulsão ou impactadas por
empreendimentos imobiliários de alto padrão em seu entorno. Esses planos geram proposições que buscam
minimizar o impacto da especulação imobiliária e facilitar o acesso à habitação digna e à terra urbanizada, à
mobilidade, a equipamentos e espaços públicos, à geração de emprego e renda e à reversão dos impactos
ambientais. 

Link do CNPQ: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1204641593855809 
Página: 
http://www.lugarcomum.ufba.br/ 

2.14. NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA PRESERVAÇÃO E DA RESTAURAÇÃO 

O NTPR o único laboratório brasileiro e possivelmente sulamericano dedicado a estudos científicos da
Conservação e Restauração de Monumentos Históricos. Além disso, vem trabalhando sobre temas de
durabilidade e conservação de quaisquer materiais utilizados na Arquitetura. Nesta qualidade temos prestado
consultoria e feito análises de materiais antigos para grande parte dos estados brasileiros, especialmente os
que têm patrimônio cultural de importância, assim como alguns países sulamericanos. Este laboratório apoia
toda a pesquisa científica do PPG (Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFBA) e nele já foram
desenvolvidas cerca de quinze dissertações sobre Tecnologia da Conservação e outros argumentos relativos a
materiais e estruturas dos antigos e modernos edifícios. Os inúmeros trabalhos apresentados em congressos
nacionais e internacionais estão relacionados nos currículos dos pesquisadores, bem assim os livros e
trabalhos publicados. Sendo o NTPR um laboratório que funciona. 

Link do CNPQ: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4186063569955461 
Página: 
http://www.ntpr.ufba.br/ 

2.15. PROJETO, CIDADE E MEMÓRIA 

O Grupo de Pesquisa "Projeto, ensino e memória" atua nas seguintes áreas: projeto de arquitetura e
urbanismo; ensino de arquitetura e urbanismo; história da arquitetura e do urbanismo; e preservação do
patrimônio edificado. Seus membros são autores de dezenas de artigos publicados em livros, periódicos e
anais de eventos acadêmicos editados no Brasil e no exterior nos últimos anos nestas áreas. Dentre as
disciplinas oferecidas pelos líderes do Grupo no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da
UFBA: ARQ512 - Centros Históricos; ARQA95 - Projeto em Preexistência; ARQB03 - Arquitetura e Urbanismo
Contemporâneos na América Latina. Dentre as pesquisas em desenvolvimento pelo Grupo de Pesquisa, estão:
"Diógenes Rebouças: Arquitetura, cidade e patrimônio"; "Inventário e análise crítica da arquitetura e do
urbanismo da UFBA (1ª etapa)"; "Projeto contemporâneo e patrimônio edificado". Dentre os eventos
coordenados pelos líderes do Grupo, destacam-se: 6º Projetar e ArquiMemória 4. 
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Link do CNPQ: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4319002333403049 

Recursos de Informática

O PPG-AU/UFBA possui todo o equipamento de informática necessário ao seu funcionamento. Entre esses
equipamentos, além de computadores, registra-se a presença de scanners fotográficos, multifuncionais,
impressoras A3, roteadores, HDs externos, servidores, projetores multimídia, aparelho de videoconferência,
filmadoras e câmeras fotográficas de última geração. Todos os computadores estão conectados por fibra ótica à
rede da UFBA, cabendo também registrar a existência de rede wireless para acesso permanente dos usuários
(docentes, discentes, funcionários e visitantes) à Internet. 

Biblioteca

1. BIBLIOTECA DA FAUFBA: 

O programa é apoiado pela Biblioteca da Faculdade de Arquitetura da UFBA, que é também compartilhada com
o curso de Graduação e constitui um espaço de pesquisa importante para outros cursos de arquitetura e
urbanismo sediados em Salvador, assim como para os profissionais da área. 

A biblioteca está localizada no edifício sede da faculdade, ocupando um espaço de 650 m2. Trata-se de
biblioteca setorial subordinada ao Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia e seu acervo conta
com mais de 10.000 títulos e 31.000 volumes, além de uma coleção de 543 títulos de periódicos com cerca de
12.000 fascículos – tudo devidamente inseridos em base informatizada, entre livros, periódicos, teses e
dissertações, obras valiosas, além de material multimídia. 

Nos últimos anos, a biblioteca sofreu uma ampla reforma, passando a operar de forma automatizada,
possibilitando um acesso mais rápido e direto ao seu ao acervo. Além de uma reestruturação completa de seu
espaço físico e da substituição integral de todo o mobiliário e equipamentos, o acervo da biblioteca foi
inventariado e cadastrado no BIBARQ, sistema informatizado, possibilitando a instalação de ilhas
computadorizadas para consulta. 

O setor de periódicos foi totalmente reformulado, assim como foi iniciado o processo de revisão e reformatação
do setor de obras raras, onde ampla campanha de encadernação também foi implementada. 

Destaca-se que a integração dos acervos bibliográficos possibilitou uma forma mais racional de organização,
controle e sistematização das três coleções anteriormente existentes – FAUFBA, PPGAU e CEAB. Nessa
última encontram-se obras raras e de referência, relativas à história da Cidade de Salvador nos séculos XVII,
XVIII, XIX e XX, importante, sobretudo, no apoio à Linhas de Pesquisa de História da Cidade e do Urbanismo. 

Esse acervo agora está disponibilizado em um único espaço, compreendendo: consulta, empréstimo, referência
(dicionários, enciclopédias catálogos, guias, etc.); periódicos (revistas; boletins; jornais); coleções especiais
(obras raras; vídeos; CDs, fitas k7, monografias, dissertações, teses etc.). 

Nesta biblioteca, no Repositório da UFBA e no site do PPG-AU são depositadas as teses e dissertações
defendidas no PPG-AU/UFBA, assim como as publicações adquiridas pelo programa por meio de convênios,
projetos de pesquisas, acordos de cooperação e intercâmbio. 

2. BIBLIOTECA DO CEAB: 

Dentro da estrutura da Faculdade de Arquitetura da UFBA, e no prédio onde hoje está provisoriamente locada a
secretaria do PPG-AU, se encontra a biblioteca do CEAB, que também apoia a formação dos estudantes e as
pesquisas desenvolvidas pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
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Há mais de 20 anos, o antigo acervo bibliográfico do Centro de Estudos de Arquitetura da Bahia (CEAB) –
talvez o maior conjunto de obras bibliográficas reunidas sobre a conservação e restauração do patrimônio
edificado e urbano no Brasil – migrou quase em sua totalidade para as dependências da Biblioteca da
Faculdade de Arquitetura da UFBA (como já foi mencionado). 

Não obstante, livros doados nos últimos anos, bem como um riquíssimo acervo documental e arquivístico,
persistiu nos domínios do CEAB – e, consequentemente, à frente do Mestrado Profissional em Conservação e
Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos. 

Pata além da grande quantidade de publicações diretamente vinculadas ao campo da conservação e do
restauro (uma das áreas de concentração do programa), história da arquitetura, história da cidade e do
urbanismo (uma das linhas de pesquisa do programa), conta com aproximadamente 300 trabalhos de
conservação e restauração de monumentos e conjuntos históricos, desenvolvidos por arquitetos e engenheiros,
ex-alunos dos cursos de especialização (CECRE) e do mestrado-profissional (MP-CECRE), ao longo dos mais
de 39 anos de sua existência na UFBA – referência essencial para os discentes do mestrado profissional, mas
também para estudantes de graduação, mestrados e doutorados acadêmicos, pesquisadores do tema da
conservação e restauração, e da história da arquitetura e da cidade. 

Finalmente, é importante citar também o acervo iconográfico de cerca de 500 fotos e 300 mapas
(especialmente de Salvador e da área do Recôncavo Baiano), dos séculos XIX e XX, utilizados pelos alunos e
abertos a pesquisadores de todo o país. Este acervo está em processo de digitalização e será ligado à rede
mundial de computadores, por intermédio da Biblioteca Central da UFBA. 

Recentemente a biblioteca foi toda equipada com novo mobiliário e computadores para consulta, e passou por
uma completa reorganização. 

3. OUTRAS BIBLIOTECAS: 

Os alunos do PPG-AU também têm acesso a todas as outras bibliotecas da UFBA, destacando-se a Biblioteca
Central. 

A Biblioteca Central da UFBA, sediada no Campus de Ondina em local próximo à Faculdade de Arquitetura,
bem como as demais que constituem o Sistema de Bibliotecas dessa universidade são também espaços de
pesquisa muito utilizados pelos docentes e discentes do programa, de acordo com as pesquisas que conduzem
ou das quais participam. 

Além das outras unidades do sistema universitário, bibliotecas e arquivos administrados por outras instituições
sediadas na cidade de Salvador possuem também importantes acervos para o desenvolvimento de projetos
vinculados ao PPG-AU FAUFBA, entre as quais, cabe citar: 

• Biblioteca Pública do Estado da Bahia, a mais antiga da América Latina e primeira biblioteca pública do Brasil:
conta com um acervo de 600 mil exemplares, sendo 150 mil livros, e funciona com setores de
Pesquisa/Referência, Empréstimo, Sala Especial, Periódicos, Obras Raras e Valiosas, Documentação Baiana
de Artes e Audiovisual. 

• Fundação Gregório de Mattos, que gere o patrimônio histórico e documental e o acervo bibliográfico da
Prefeitura Municipal de Salvador. 

• Fundação Pedro Calmon, que gerencia o Arquivo Público da Bahia, o qual é reconhecido pelo Arquivo
Nacional como o segundo mais importante do país em sua especialidade e de grande importância para a
história administrativa, legislativa e jurídica do estado. 

• Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, que abriga o Arquivo Histórico Theodoro Sampaio, existente desde
sua inauguração, em 1894, e onde estão depositados importantes manuscritos para a história deste estado. 
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• Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, que possui biblioteca especializada em preservação do
patrimônio em suas várias dimensões. 

• Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na Bahia, implantada em 1938,
possui biblioteca especializada em preservação do patrimônio e arquivo que contém documentos fundamentais
para a história dessa prática do Brasil e no estado da Bahia. 

Outras Informações

INFRAESTRUTURA: 

A infraestrutura física do PPG-AU UFBA está organizada para atender as necessidades do ensino, da pesquisa
e da extensão, para promover a visibilidade dessas atividades e para induzir e propiciar o compartilhamento de
experiências. Todos os espaços físicos que abrigam atividades do programa encontram-se devidamente
equipados para desempenhar suas ações e contam com acesso à internet. 

Em 2017, a Coordenação e a Secretaria do programa foram deslocadas para o prédio do Centro de Estudos da
Arquitetura da Bahia (CEAB), com vistas a melhorar as condições de funcionamento. 

1. PRÉDIO DO CEAB: 

O prédio do CEAB é um anexo da Faculdade de Arquitetura e dispõe de uma sala de aula, com ar refrigerado,
compatível para até 40 alunos – sala utilizada para algumas disciplinas do PPG-AU. 

A Sala de Ateliê, como é chamada, está preparada para aulas teóricas e para ateliês práticos, mobiliada com
pranchetas distribuídas em forma de arena – para viabilizar o debate, armários individualizados, grande mesa
ao centro, com pontos de conexão para computadores e internet wireless, televisão 27 polegadas, datashow. 

A outra sala é, de fato, um espaço multiuso, e está preparada para aulas, reuniões e desenvolvimento de
pesquisas. Possui diversas cadeiras, mesas de trabalho, computadores, armários, e uma mesa de reuniões –
na qual se reúne o colegiado do curso formado. 

Para além disso, o PPG-AU UFBA conta com sala para o Coordenador e Secretaria no andar térreo, com
móveis de escritórios, computadores, impressora, escâner, armários, mesa de reunião para seis pessoas. 

Na Secretaria, o corpo de funcionários do PPG-AU é formado por uma Administradora de Empresas, que
organiza as rotinas e o planejamento do programa, bem como por duas secretárias que trabalham em turnos
diferentes (todas elas são funcionárias de carreira da UFBA). Comumente o programa ainda acolhe, na
Secretaria, um bolsista do Programa Permanecer, que apoia as atividades administrativas, a Plataforma
Sucupira e o site. 

Também possui sala para a acolher outros professores do curso, com configuração e infraestrutura
semelhantes à da sala da coordenação. 

O local conta, ainda, com espaço para estacionamento dos automóveis dos professores, biblioteca
especializada com um amplo acervo de livros, periódicos, além de toda infraestrutura básica: sanitários, copa
etc. 

O prédio passou por obras de reforma e renovação de suas instalações no ano de 2012, com recuperação do
primeiro andar e substituição de todo o mobiliário por móveis novos e mais eficientes: pranchetas, mesas de
trabalho, cadeiras, escrivaninhas, armários. As obras, além da requalificação geral de todos os setores,
resultaram numa significativa melhoria das dependências ocupadas pelo arquivo-biblioteca. 
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2. MÓDULO IANSÃ: 

O Módulo Iansã da Faculdade de Arquitetura da UFBA (projetado pelo arquiteto João Filgueiras Lima – o Lelé),
acolheu o PPG-AU por mais de três décadas. Mesmo com a mudança da Coordenação e Secretaria para outro
prédio, conta ainda com uma sala de aula-ateliê que é utilizada pelos professores do programa, bwm como com
espaço multi-uso para estudantes e professores e salas para os seguintes grupos e núcleos de pesquisa: 

• História da Cidade e do Urbanismo; 
• Laboratório Urbano; 
• Lugar Comum 
• Núcleo de Apoio à Pesquisa e Produção Editorial – NAPPE 

3. MODULO PASQUALINO – NOVO ANEXO DA FAUFBA: 

Provavelmente, ainda no ano de 2020, todos os espaços que compõem o programa deverão ser acomodados
em um andar inteiro do novo anexo da Faculdade de Arquitetura – em mais ou menos 500 metros quadrados. 

O anexo, no momento, encontra-se em fase de conclusão de obras relativas a acabamentos, instalações e
acessos. 

Integração com a Graduação

Indicadores de integração com a graduação

1. INTRODUÇÃO: 

Todo o quadro de docentes permanentes e colaboradores do programa atua em cursos de graduação da UFBA
ou de outras instituições públicas de ensino superior, ministrando disciplinas e prestando orientações de
naturezas variadas, com exceção dos professores aposentados – que não ministram disciplinas na graduação. 

Dos 41 professores do programa, 7 estão hoje aposentados, e se vinculam ao PPG-AU UFBA através do
PROPAP UFBA, o Programa Especial de Participação de Professores Aposentados nas atividades de pesquisa
e ensino de Pós-graduação: Ana Fernandes, Angela Gordilho, Antônio Heliodório Sampaio, Gilberto Corso
Pereira, Griselda Klüppel, Mário Mendonça de Oliveira, Pasqualino Romano Magnavita. O professor vinculado
ao PROPAP pode exercer atividades de ensino, de pesquisa e/ou extensão, tais como: ministrar aulas nos
cursos de pós-graduação stricto sensu ou lato sensu; orientar graduandos e pós-graduandos; desenvolver e/ou
coordenar atividades de pesquisa e/ou extensão; compor comissão Julgadora de dissertação, de tese ou de
concurso; encaminhar propostas de auxílio às agências de fomento nacionais ou internacionais cujo
financiamento seja direto ao pesquisador; coordenar e participar de grupos de pesquisa e/ou extensão com o
objetivo exclusivo de atendimento aos interesses da UFBA. Este projeto é financiado com verba UFBA e tem
beneficiado a maioria dos programas de pós-graduação. 

Em 2020, como já foi relatado, outros dois professores aposentados foram credenciados no quadro de
professores permanentes após terem sido aprovados no edital de professor visitante de 2019 – para entrada
em 2020: Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira e Henrique Antunes Cunha Júnior. 

2. A FACULDADE DE ARQUITETURA DA UFBA: 

A Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, unidade que acolhe o PPG-AU, tem um quadro
de professores efetivos composto por 100 docentes. 
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Oferece dois cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo, com uma estrutura pedagógica muito parecida
– apesar de terem coordenações e colegiados diversos: 

Para o curso diurno, que tem carga horária total de 4050 horas/aula, são oferecidas anualmente 120 vagas
discentes, distribuída em 38 disciplinas. Os tempos mínimo e máximo para a conclusão do curso são,
respectivamente 5 e 9 anos. 

Para o curso noturno, que tem carga horária total de 4010 horas/aula, são oferecidas anualmente 45 vagas
discentes, distribuída em 44 disciplinas. Os tempos mínimo e máximo para a conclusão do curso são,
respectivamente 6 e 8 anos. 

Dentre os professores do PPG-AU UFBA, apenas os Professores Ângelo Serpa, Ângela Franco, Fernando
Gigante Ferraz e Joaquim Viana Neto exercem suas atividades junto à graduação em outras unidades da UFBA
– respectivamente, o Instituto de Geociências (IGEO) e, os três últimos, no Instituto de Humanidades Artes e
Ciências Professor Milton Santos (IHAC). Por sua vez, dois professores colaboradores atuam em outras
instituições públicas de ensino superior: o Professor Francisco Costa na Universidade Federal da Paraíba
(UFPB) e o Professor Luis Antônio Souza na Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 

Ou seja, dos 41 professores do programa, 28 atuam como professores ativos (não aposentados) na Faculdade
de Arquitetura da UFBA – ou seja, 28% dos professores fazem parte, atualmente, do corpo docente do
programa. 

3. ENSINO, ORIENTAÇÃO E BANCAS NA GRADUAÇÃO: 

Entre 2017 e 2019, os docentes permanentes e colaboradores do PPG-AU/UFBA ministraram um total de
20223 horas em disciplinas de cursos de graduação – uma média de 210 horas por professor não aposentado,
por ano (o que equivale na UFBA a pouco mais de três créditos). 

Professores não aposentados do programa ministraram 182 disciplinas diferentes na graduação, uma média de
aproximadamente duas disciplinas por ano. 

Também no quadriênio, com exceção do ano de 2020, 135 estudantes de graduação foram orientados por
professores do programa em trabalhos finais de curso, uma média de 4,2 orientandos por professor não
aposentado durante o período de três anos. 

Ainda nessa linha, 159 bancas de Trabalho Final de Graduação contaram com a participação de professores do
programa – uma média de 5 bancas por professores não aposentado entre 2017 e 2019. 

Também no quadriênio, com exceção do ano de 2020, 362 estudantes de graduação foram orientados por
professores do programa em tutorias, bolsas de iniciação científica, bolsas de Extensão, bolsas de ações
afirmativas (Programa Permanecer), monitorias de disciplinas, e afins – uma média de 9,3 alunos por professor
entre 2017 e 2019 – incluindo os aposentados. 

Isso porque, no caso de bolsistas graduandos, professores aposentados que atuam no programa por meio do
PROAP UFBA podem acolher bolsistas PIBIC e equivalente em suas pesquisas, junto a seus laboratórios e
grupos de pesquisa, o que igualmente tem propiciado, de forma regular e contínua, a integração entre a
graduação e pós-graduação. 

4. ADMINISTRAÇÃO NA UNIVERSIDADE: 

No âmbito administrativo, a participação dos docentes do PPG-AU/UFBA na graduação e em cargos
administrativos da estrutura universitária também tem sido expressiva, destacando-se: 
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• Diretoria da Faculdade de Arquitetura (FAUFBA), exercida pela Professora Naia Alban Suarez (2011-2019) –
que, em consequência desse posto, também foi membro do Conselho Universitário (CONSUNI). 

• Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA (Diurno) – Professora Thais de
Bhanthumchinda Portela, entre 2016 e 2018. 

• Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA (Noturno) – Professora Natalie Johanna
Groetelaars, entre 2018 a 2020. 

• Vice Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA (Noturno) – Professora Aline de
Figueirôa Silva, entre 2018 a 2020. 

• Coordenação de Pesquisa da FAUFBA – Professora Glória Cecília dos Santos Figueiredo, entre 2017 e 2018. 

• Chefia do Núcleo de Teoria História Projeto e Planejamento, exercida pelo Professor José Carlos Huapaya
Espinoza (2016-2018). 

• Representação da FAUFBA no Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão (CAPEX), entre 2018 e 2020,
exercida pela Professora Ana Carolina Bierrenbach. 

• Coordenação do Curiar, Escritório Público da FAUFBA, pela Professora Rosana Muñoz – de 2012 a 2018. 

• Coordenação do Curiar, Escritório Público da FAUFBA, pela Professora Gabriela Leandro Pereira – a partir de
2018. 

• Atuação de quatro professores do quadro permanente do PPG-AU no Núcleo Docente Estruturante da
FAUFBA, a partir de 2016 – Ana Fernandes (agora aposentada), Marcia Sant’Anna e Nivaldo Andrade Vieira
Junior, sob a presidência do Prof. Arivaldo Leão Amorim. 

• Participação na congregação da FAUFBA de vários Professores do PPG-AU no quadriênio: Ana Carolina de
S. Bierrenbach, Ana Fernandes (antes de se aposentar), Gabriela Leandro Pereira, Gloria Cecília dos Santos
Figueiredo, Griselda Pinheiro Klüppel, José Carlos Huapaya Espinoza, Juliana Cardoso Nery, Luiz Antonio
Fernandes Cardoso, Marcia Genesia de Sant´Anna, Naia Alban Suarez, Paola Berenstein Jaccques Rodrigo
Espinha Baeta, Thais de Bhanthumchinda Portela, Thais Troncon Rosa. 

• Superintendência do Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA (SUMAI/UFBA), assumida pelo Professor Fábio
Macedo Velame em 2013 (até hoje). 

• Presidência da Comissão de Patrimônio, Espaço Físico e Meio Ambiente da UFBA, assumida pela Professora
Naia Alban Suarez de 2011 a 2019. 

• Presidente do Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão (CAPEX) da UFBA (até 2017), assumida pela
Professora Paola Berenstein Jaccques até o ano de 2017. 

5. EVENTOS 

A integração entre graduação e pós-graduação ocorre também por meio da participação de professores e
estudantes na organização de eventos criados e promovidos pelo PPG-AU UFBA, especialmente aqueles que
têm periodicidade estabelecida, como o urbBA – Seminários de Urbanismo na Bahia (realizado anualmente),
Salvador e suas Cores (realizado anualmente), os Seminários CORPOCIDADE (de periodicidade bianual).
Estes eventos contam ainda com a presença maciça de professores e alunos da Faculdade de Arquitetura e de
outros cursos de graduação da UFBA, além dos provenientes de outras universidades da Bahia e de outros
estados. 
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Em 2017, cabe destacar a realização do Arquimemória 5 – Encontro Internacional sobre Patrimônio Edificado,
cuja organização geral esteve a cargo do Professor Nivaldo Vieira Andrade Junior. O comitê científico do evento
(que teve mais que 700 inscritos) contou com 15 professores do quadro docente permanente e colaborador do
PPG-AU UFBA. Três professores e um aluno do curso, compuseram, entre outros, a comissão organizadora do
evento. Por fim, e mais importante neste quesito, é o fato de o evento ter envolvido mais de 35 alunos de
graduação – bolsistas de extensão que ajudaram na sua organização e alunos voluntários que apoiaram o
andamento do evento, em seus quatro dias de duração. 

E em 2018 deve-se sublinhar a organização do V ENANPARQ – que contou com a apoio de cerca de 60
estudantes de graduação. 

No ano de 2019, também contando com número imenso de estudantes de graduação em sua organização e
logística, destacamos o 13° Seminário DOCOMOMO Brasil, evento sobre documentação, conservação e
história da arquitetura do Movimento Moderno, e o 3º Congresso Internacional de História da Construção Luso-
Brasileira (3°CIHCLB), outro importante evento da nossa área. 

6. PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO ENVOLVEM ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO: 

Entre 2017 e 2019, 176 estudantes de graduação participaram de projetos de pesquisa e/ou de extensão
coordenados por docentes do programa e registrados na Plataforma Sucupira no quadriênio. 
Considerando que um estudante pode participar de mais de um projeto de pesquisa, e que um projeto de
pesquisa frequentemente conta com mais de um estudante de graduação entre seus participantes,
constatamos que nomes de estudantes de graduação aparecem quase 400 vezes em projetos de pesquisa e
extensão no quadriênio: 97 vezes em 2017; 133 vezes em 2018; 159 vezes em 2019. 

Essas atividades têm se revelado fortemente motivadoras e agregadoras, aproximando e induzindo a formação
de futuros quadros de professores e pesquisadores e levando até as salas de aula da graduação as
experiências e aprendizados da vida acadêmica da pós-graduação. Uma parte significativa dos bolsistas de
iniciação científica que atuam em projetos de pesquisas e extensão vinculadas ao programa se interessam pelo
mestrado e pela carreira acadêmica logo após sua graduação, apresentando um alto nível de competitividade
nos processos de seleção. 

Abaixo segue uma lista dos Projetos de Pesquisa nos quais detectamos alta concentração de estudantes de
graduação em sua equipe – 3 ou mais discentes. 

• A Cidade dos Tambores: Os Blocos Afro nos Bairros Negros da Cidade do Salvador (2017) – 4 estudantes de
graduação. 

• Arquitetas e urbanistas [des]conhecidas: por uma ampliação da história da arquitetura e do urbanismo
modernos na América do Sul, 1929-1960 (2017) – 3 estudantes de graduação. 

• Arquitetura e Assentamentos Populares em Meio Urbano - Primeira e Segunda Etapas (2018) – 5 estudantes
de graduação. 

• Arquiteturas Afro-Diaspóricas nas Américas: Arquiteturas Afro-Latinas, Afro-Caribenhas, Afro-Americanas e
Afro-brasileiras - SANFOKA 2019 (2019) – 3 estudantes de graduação. 

• Arquiteturas do Quilombo Salamina Putumuju (2017) – 5 estudantes de graduação. 

• Arquiteturas dos quilombos da Bahia (2017) – 6 estudantes de graduação. 

• AUÊ - Articulações Urbanas em Escada (2018) – 5 estudantes de graduação. 
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• Brasil, décadas de 1960 e 1970: novas visões, novos agentes e novas propostas para a construção da cidade
brasileira (2017) – 3 estudantes de graduação. 

• Cronologia Do Pensamento Urbanístico (2017) – 6 estudantes de graduação. 

• Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo – CURIAR (2018) – 10 estudantes de graduação. 

• Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo – CURIAR (Sistematizar e Articular) (2017) – 3 estudantes de
graduação. 

• Espaços livres comunitários como elementos de empoderamento da comunidade (2019) – 5 estudantes de
graduação. 

• (I)Mobilidade Urbana: Percursos e recortes de uma problemática social construída e invisibilizada (2018) – 4
estudantes de graduação. 

• Implantação de Rede de Assistência Técnica: Projetos em Habitação e Direito à Cidade (2017) – 3 estudantes
de graduação. 

• Inventário de arquitetura e urbanismo modernos na Bahia (2018) – 4 estudantes de graduação. 

• Inventário do patrimônio arquitetônico e urbano da modernização soteropolitana (2019) – 3 estudantes de
graduação. 

• Levantamento cadastral e diagnóstico - Real Forte Príncipe da Beira –RO/BR (2019) – 5 estudantes de
graduação. 

• Maquete dos Campi da UFBA: uma construção colaborativa (2017) – 11 estudantes de graduação. 

• Michel Foucault: uma abordagem dos cursos no Collège de France (2018) – 4 estudantes de graduação. 

• Observatório de Bairros em Salvador (2017) – 3 estudantes de graduação. 

• Política de segurança, política urbana e política de mercado: um estudo das UPPs em Salvador (2017) – 3
estudantes de graduação. 

• Reforma urbana no Brasil nos anos 1960: constituição, sujeitos sociais e políticos, temporalidades de uma
pauta de atuação sobre as cidades (2019) – 3 estudantes de graduação. 

• Registros: o patrimônio construído da UFBA (2018) – 3 estudantes de graduação. 

• Seminário Salvador e suas Cores 2019: Racismo, Diáspora e Cidade em África e Brasil (2019) – 6 estudantes
de graduação. 

• Simulações Paramétricas Aplicadas à Arquitetura e ao Urbanismo (2018) – 3 estudantes de graduação. 

• Urbanidades liminares: moradia e dinâmicas socioespaciais nas ‘margens’ da cidade (2018) – 3 estudantes de
graduação. 

• Urbanismo neoliberal e resistências propositivas:práticas pelo direito à cidade no Brasil (2019) – 3 estudantes
de graduação. 

• Urbanismos e urbanidades nas margens da cidade: dimensões históricas e empíricas (2018) – 5 estudantes
de graduação. 
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• 13º Seminário Docomomo-Brasil – 11 estudantes de graduação. 

• 1º Colóquio: Mulher, Cidade e Arquitetura (2019) – 4 estudantes de graduação. 

7. PROJETOS ESPECIAIS DO PPG-AU QUE ENVOLVERAM ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO: 

7.1. 1º CONCURSO DE PROJETO CONCEITUAL - SEMINÁRIO SALVADOR E SUAS CORES 2019: 

Foi um trabalho pioneiro do Grupo de Pesquisa Etnicidades do PPG-AU UFBA, possibilitando que estudantes
de graduação de Arquitetura e Urbanismo de diversas instituições de ensino superior, juntamente com a
comunidade do Terreiro Ilê Omo KetáPosúBetá – situado em São Marcos, região do Miolo de Salvador –,
propusessem a melhoria do espaço urbano de seu entorno, considerando o saber e as necessidades dos
membros desse terreiro. Consistiu em inovação do ensino/aprendizado na área de Arquitetura e Urbanismo,
dado o protagonismo aos usuários, às especificidades dessa religião e à sacralidade dos espaços privados e
públicos. 

7.2. LIVRO “DIÓGENES REBOUÇAS: CIDADE, ARQUITETURA E PATRIMÔNIO” (2017). 

O livro foi o catálogo da exposição organizada pelo egresso em 2015 (no Teatro Castro Alves) em
comemoração aos 100 anos do nascimento do mais importante arquiteto do movimento moderno na Bahia.
Organizado pelo professor do PPG-AU, Nivaldo Vieira de Andrade Junior, teve como co-autores os bolsistas de
graduação Gabriela Sampaio Gusão, Pedro Alban Calmon e Gabriela Otremba. O livro foi editado pela
EDUFBA. 

7.3. ESCRITÓRIO MODELO DA FACULDADE DE ARQUITETURA – CURIAR: 

Sempre coordenado por professores do PPG-AU UFBA, as ações do escritório modelo – que envolvem os
estudantes de graduação como os seus principais protagonistas – partem das temáticas abordadas no PPG-AU
em suas áreas de concentração e linhas de pesquisa, especialmente nhoque tange à questão da habitação
social e do direito à cidade. 

Como exemplo, foi desenvolvida proposta que consistiu no desenvolvimento de projetos urbanísticos na
Comunidade do Binóculo, localizada nas proximidades da Faculdade de Arquitetura. O trabalho de
aproximação, que vem sendo realizado pelo Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, e o entendimento
da realidade deste local apontaram dois eixos de atuação, baseados nas principais carências da Comunidade. 

O primeiro refere-se à questão do saneamento básico, visto que os moradores enfrentam adversidades
associadas ao descarte equivocado do lixo, assim como drenagem e esgotamento ineficientes. Esta constatada
realidade acarreta problemas de insalubridade e submete o cidadão a inadequadas condições de
sobrevivência. 

O segundo eixo está relacionado ao não cumprimento das condições mínimas de acessibilidade, previstas
pelas legislações especificas, devido à falta de adequação das calçadas, escadas, rampas, sinalizações, dentre
outros elementos, relacionados à circulação do cidadão. 

Tem-se, portanto, como objetivo geral propor soluções arquitetônicas e urbanísticas, tendo como referencial a
tríade da sustentabilidade (comunidade socialmente justa, ambientalmente equilibrada e economicamente
viável), no que diz respeito à requalificação urbana voltada para acessibilidade e planejamento da gestão dos
resíduos, atendendo assim, essas demandas na Comunidade do Binóculo. 

Além dos objetivos gerais já mencionados, há outros correlatos: promover ações de integração entre
comunidade e universidade; ampliar os conhecimentos teóricos e práticos dos estudantes envolvidos; propiciar
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melhorias urbanas para a comunidade; contribuir para a elevação do senso crítico e desenvolvimento da noção
de cidadania dos moradores, entre outros. 

7.4. 4º WORKSHOP INTERNACIONAL DE PROJETO – REQUALIFICAÇÃO URBANA E CULTURA DA
CIDADE (SIP): 

Entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro, a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia
(FAUFBA), através do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG-AU) e do Mestrado
Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos (MP-CECRE), em parceria
com a Sapienza Università di Roma, através do Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura,
realizou em Salvador o 4º Seminário (workshop) Internacional de Projeto – Requalificação Urbana e Cultura da
Cidade (SIP). O workshop retomou as edições anteriores promovidas em 2001, 2005 e 2010 pela Faculdade de
Arquitetura da UFBA, com a participação de outras faculdades de arquitetura brasileiras, italianas, chilena,
portuguesa e cabo-verdiana, como parte de uma rede internacional que também promoveu seminários
análogos, com a participação da FAUFBA, nas cidades de Santiago do Chile (1999, 2003, 2008 e 2013),
Pavia/Itália (2000 e 2002), Cagliari/Itália (2004 e 2009) e Mindelo/Cabo Verde (2006). 

Nestes seminários, estudantes de graduação dos últimos anos do curso desenvolvem, em nível de estudo
preliminar e sob a supervisão direta de jovens profissionais e de estudantes de pós-graduação, projetos de
intervenção urbana para edifícios arruinados e conjuntos arquitetônicos degradados das cidades-sede.
Organizados em grupos multinacionais formados por cinco a oito estudantes e dois monitores, os participantes
passam pela experiência de elaborar conjuntamente um projeto de intervenção urbana para a área de estudo e
de restauração e refuncionalização arquitetônica de edificações desocupadas e/ou arruinadas, além da
projetação de novas construções, em alguns casos. Paralelamente, os professores e pesquisadores de cada
uma das universidades participantes, além de orientar os trabalhos de ateliê de projeto e de realizar correções
públicas, proferem palestras sobre temas pertinentes à questão da reciclagem do patrimônio edificado. 

Ao agregar docentes, alunos de programas de pós-graduação e estudantes da graduação de diferentes
nacionalidades, os Seminários Internacionais de Projeto permitem uma integração e uma interessante troca de
experiências tanto no âmbito da docência quanto do alunato, especialmente no que se refere às várias formas
de pensar e projetar a cidade e a arquitetura preexistentes. 

Coordenado pelo Professor Nivaldo Andrade e pelo Grupo de Pesquisa Proeto Cidade e Memória, a quarta
versão do evento, mais uma vez, se estruturou como um workshop dirigido a alunos de graduação
(monitorados por estudantes do PPG-AU e do MP-CECRE), além de um ciclo de palestras. No workshop, 35
estudantes da FAUFBA e dos cursos de arquitetura da Sapienza Università de Roma, da Università degli Studi
“G. d’Annunzio” Chieti-Pescara e da Universidade Federal do Ceará (UFC) desenvolveram, em equipes
multinacionais e sob a orientação de professores e pós-graduandos destas universidades, propostas para a
requalificação arquitetônica e urbana da Ladeira da Misericórdia, no Centro Histórico de Salvador, incluindo o
conjunto de cinco imóveis restaurados por Lina Bo Bardi na década de 1980 e um outro conjunto, em ruínas.
Participaram ainda do evento professores convidados da Universidade do Porto e da Universidade Federal de
Pernambuco. 

Como embasamento teórico das discussões travadas no workshop, entre os dias 27 e 30 de agosto foi
promovido, no Espaço Cultural da Barroquinha, um ciclo de palestras com os professores participantes do
seminário, sobre temas como requalificação de sítios históricos urbanos, conservação da arquitetura moderna e
intervenções em ruínas, dentre outros. 

Estágio de docência

Conforme consta do item Estrutura Curricular, a realização da atividade denominada “Tirocínio Docente em
disciplinas da Graduação” está prevista na estrutura acadêmica do PPG-AU/UFBA. 

O Tirocínio Docente orientado, exclusivo para o mestrado, realizado sob a coordenação do PPG-AU UFBA,
pode ser dispensado para estudantes que já exercem ou estão inseridos no magistério superior e pode ser
realizado em outra unidade desta universidade, ficando condicionada à aceitação do professor responsável
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pela disciplina escolhida e à apresentação de um plano de atividades de ensino elaborado de comum acordo
com o referido docente. A aprovação do desempenho do aluno nesta atividade é condicionada à apresentação
de relatório das atividades desenvolvidas, acompanhado de parecer do professor responsável pela disciplina e
pela supervisão do estudante, sendo submetido à apreciação do colegiado do programa. 

Intercâmbios

Intercâmbios Nacionais

Entre 2017 e 2019, a meta de valorizar a pesquisa e a troca de experiência como fatores determinantes para a
qualidade do ensino continuou sendo perseguida pelo PPG-AU UFBA por meio de seus Grupos de Pesquisa e
Laboratórios, registrando-se uma expressiva atividade em colaboração com instituições de ensino superior e
pesquisa de reconhecida excelência no Brasil. 

Como novidade nesse quadriênio – confirmando uma das principais diretrizes previstas no “Planejamento
Futuro” da avaliação passada (2013-2016) – foi a constituição de Intercâmbio, Redes e Termos de Cooperação
no âmbito étnico-racial, especialmente no que tange à arquitetura e ao urbanismo de matriz africana e afro-
brasileira. 

Logo, neste período, tiveram continuidade, ou foram criados, os seguintes programas e projetos de intercâmbio:

1. IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA: PROJETOS EM HABITAÇÃO E DIREITO À
CIDADE: 

Projeto que associa atividades de ensino-pesquisa-extensão, por iniciativa do LabHabitar/PPGAU-FAUFBA ,
com base na experiência pioneira de implantação da Residência em Arquitetura, Urbanismos e Engenharia
(Residência AU+E/UFBA), por meio de curso de especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à
Cidade, implantado em 2013 no PPGAU/UFBA e já tendo realizado três edições, até 2019. Nessas edições
participaram professores nucleados de outras universidades brasileiras, UFPB, UnB, UFPel, UFC. Com vistas a
sua 4ª. edição 2020/21, outras universidades já pleitearam sua incorporação a este projeto. Essa rede nacional,
em construção, tem como objetivo sistematizar informações disponíveis de referências projetuais, bibliográficas
e institucionais, de forma a criar as bases metodológicas necessárias para a implantação de experiências
similares e de um Acervo de Referências em Habitação e Direito à Cidade, na perspectiva de apoio a propostas
de assistência técnica nessa área de atuação. As referências abrangem, além de registros de bibliografia
temática e de instituições atuantes, as experiências projetuais de intervenções físicas ou socioespaciais, na
área de Arquitetura, Urbanismo, Engenharia e áreas afins, que interfiram positivamente, direta ou
indiretamente, no ambiente onde se vive, de forma ecologicamente sustentável, economicamente viável,
culturalmente aderente e socialmente agregadora, empreendidas por auto/cogestão e de forma participativa,
com potencial de alcançar as parcelas da sociedade historicamente excluídas dos benefícios urbanos.
Idealizadora da Rede e Coordenadora das três primeiras Edições: Professora Angela Maria Gordilho Souza
(PPG-AU UFBA). Coordenadora atual: Heliana Faria Mettig Rocha (egressa de doutorado do PPG-AU UFBA).
Coordenação das nucleações constituídas: Elisabetta Romano (docente UFPB); Liza Maria Souza de Andrade
(docente UnB); Nirce Saffer Medvedoviski (docente UFPel) Renato Pequeno (Docente UFC). Integrantes:
Elisamara Emiliano (pós-doutoranda - PNPD); Débora Marques da Silva Araújo (discente de mestrado). 

2. CENTRO DE REFERÊNCIA E INFORMAÇÃO EM HABITAÇÃO (INFOHAB): 

Projeto vinculado a uma rede nacional pensada e implementada para aprimorar os mecanismos de
sistematização e socialização da informação na área do ambiente construído. Liderado pela Associação
Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC), foi concebido em resposta a uma Chamada Pública
do Programa de Tecnologia de Habitação (Habitare), financiado pela FINEP e iniciado como uma biblioteca
digital, voltada para a divulgação da produção científica atinente ao tema. O InfoHAB se tornou, em seguida,
um Centro de Referência e Informação em Habitação, oferecendo produtos e serviços que servem de apoio a
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todas as etapas do processo/ciclo de geração do conhecimento, abrangendo discussão entre pesquisadores,
divulgação de chamadas de trabalhos, divulgação de realização de eventos, gestão do processo de avaliação
de eventos e de periódicos e divulgação dos resultados de pesquisas realizadas na biblioteca digital que
servirão de insumo para novas pesquisas. O LabHabitar – PPGAU/FAUFBA integra a rede desde 2000 com
ênfase nas pesquisas bibliográficas sobre arquitetura e urbanismo. Coordenação Geral: Prof. Dr. Claudio
Alcides Jacoski (UFSC). Coordenação do Núcleo Salvador: Profa. Dra. Ângela Gordilho Souza (LabHabitar-
PPGAU-FAUFBA). 

3. REDE BR-CIDADES: PROJETO BRASIL CIDADES: 

Frente às mudanças em curso no Brasil, com ou sem a participação das forças democráticas da sociedade,
mais de 85% da população brasileira mora nas cidades cuja modernização não superou suas desigualdades
históricas, o que torna urgente repensar o Brasil urbano. Isto vem sendo gestado no “Projeto Brasil Cidades”,
cuja formulação inicial se deu na Frente Brasil Popular e constitui uma ampla rede de ação coletiva convergente
em torno da agenda urbana. A construção do núcleo Salvador tem o objetivo de convergir os atores e
movimentos sociais, estudiosos e profissionais que pensam, atuam e vivem nas cidades da Bahia,
especialmente na Região Metropolitana de Salvador (RMS), para instituir uma base de atuação local voltada
para pensar criticamente e agir sobre a produção e o consumo do espaço urbano. A rede se constitui a partir da
ação extensionista promovida pelo corpo acadêmico do Curso de Urbanismo da Universidade do Estado da
Bahia (UNEB) e pelos grupos de pesquisa LabHabitar/FAUFBA, Laboratório Urbano e Lugar Comum do
PPGAU da Universidade Federal da Bahia (UFBA), com o apoio de entidades como o Sindicato dos
Engenheiros da Bahia (SENGE), o Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento da Bahia (IAB-BA) e o
Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU). A construção do núcleo Salvador vem convergindo estudantes,
profissionais e membros de movimentos sociais da juventude, da população negra, das lutas de gênero e dos
coletivos LGBT’s com a realização de encontros dialógicos que colocam em pauta a conjuntura urbana de
Salvador e das cidades da Bahia e convocam os participantes a integrarem a ação coletiva de implantação e
manutenção do núcleo Salvador. Link: https://www.brcidades.org/bahia 

4. TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO APLICADAS À CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES
DE INTERESSE SOCIAL: 

Rede de pesquisa que integra sete universidades visando ao desenvolvimento de soluções inovadoras em
tecnologia da informação e comunicação aplicadas à construção e à arquitetura, visando à melhoria da
qualidade e produtividade do segmento da habitação de interesse social, com destaque para a tecnologia
Building Information Modeling (BIM), além de outras soluções para suporte ao processo de gerenciamento de
projetos, simulação de desempenho e operacionalização de edificações. A rede envolve as seguintes
instituições: Universidade de São Paulo – USP (líder); Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP;
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM); Universidade Federal do Paraná - UFPR; Universidade Federal
do Rio Grande do Sul – UFRGS; Universidade Federal do Ceará – UFB, e Universidade Federal da Bahia –
UFBA. Integram esta rede os Professores Arivaldo Leão Amorim e Gilberto Corso Pereira. 

5. REDE BIM - BUILDING INFORMATION MODELING: 

Rede colaborativa de programas de pós-graduação envolvendo as seguintes instituições: Universidade Federal
da Bahia (UFBA), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade de São Paulo (USP) e Universidade
Federal do Paraná (UFPR), como instituição líder. Visa à realização de estudos, pesquisas, ensino,
disseminação e desenvolvimento de conceitos e tecnologias relacionadas aos aspectos da integração e da
interoperabilidade de sistemas no setor da Construção Civil. A abordagem é centrada na modelagem e
representação multidimensional da informação no ciclo de vida das edificações e norteada pelos modelos de
produto para edificações (BIM - Building Information Modeling). Coordenação no PPG-AU/UFBA - Prof. Dr.
Arivaldo Amorim. 
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6. PROJETO “CIDADÃO EM REDE: DE CONSUMIDOR A PRODUTOR DE INFORMAÇÃO SOBRE O
TERRITÓRIO”: 

Intercâmbio amparado pelo Protocolo de Cooperação Tecnológica, firmado pela Companhia de Processamento
de Dados do Estado da Bahia - PRODEB, pela UFBA e pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), tem por
objetivo caracterizar o uso de mídias sociais na produção de conhecimento em rede sobre o território, com
vistas a promover a participação pública em eventos e ações sobre o território envolvendo mapeamento
colaborativo. Este intercâmbio objetiva, ainda, levantar e conhecer as possibilidades e condições de aplicação
de teorias e técnicas de análise de redes sociais on-line; levantar as aplicações de mídias sociais que veiculem
conhecimento sobre o território; definir requisitos para interfaces de produção de conhecimento sobre o
território de modo colaborativo, via Internet. No PPG-AU/UFBA o projeto é desenvolvido pelo Laboratório de
Estudos Avançados em Cidade, Arquitetura e Tecnologias Digitais (LCAD), integrado à Linha de Pesquisa
“Linguagem, Informação e Representação do Espaço”, com coordenação do Prof. Dr. Gilberto Corso Pereira. 

7. METRÓPOLES NA ATUALIDADE BRASILEIRA: A REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR: 

Rede local de pesquisa desenvolvida por grupo de pesquisadores de universidades baianas, tem como objetivo
a consolidação e o avanço de linha de estudos sobre a questão metropolitana e sobre as suas especificidades
na Região Metropolitana de Salvador (RMS), propondo-se analisar: i) a nova conformação demográfica
ocupacional e social das regiões metropolitanas, comparando-se a realidade de Salvador com a de outras
metrópoles brasileiras e ibero-americanas; ii) as transformações do espaço urbano e dos padrões de
segregação; iii) a dinâmica mais recente do mercado imobiliário e os novos padrões de provisão de habitação;
iv) a multiplicação de equipamentos de grande impacto na dinâmica e imagem metropolitana; v) a expansão do
mercado imobiliário ligado ao turismo e seus impactos sobre as metrópoles nordestinas; vi) o crescimento da
violência e os problemas ambientais da RMS. Os estudos são desenvolvidos a partir de três eixos de pesquisa:
Eixo I – Transformações Metropolitanas; Eixo II - Intervenções e grandes projetos na produção do espaço
metropolitano; Eixo III – Metropolização Turística e suas Grandes Questões no Nordeste Brasileiro. Proponente:
UFBA, por meio do Centro de Estudos e Pesquisas em Humanidades (CRH), LabHabitar e LCAD, com apoio
da Universidade Católica de Salvador (UCSAL). Coordenação do Eixo I: Prof. Dr. Gilberto Corso Pereira
(LCAD-PPG-AU/UFBA). Coordenação do Eixo II: Ângela Gordilho Souza (LabHabitar-PPG-AU/UFBA). 

8. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A UFBA E SEPROMI PARA PROMOÇÃO DA IGUALDADE
ÉTNICO-RACIAL, COMBATE AO RACISMO E DE DEFESA DOS DIREITOS DOS POVOS TRADICIONAIS: 

A intenção foi efetivar um instrumento para auxílio mútuo na defesa e promoção da população negra, de
combate ao racismo e à intolerância religiosa, além da garantia dos direitos dos segmentos tradicionais,
inclusive nas políticas públicas de desenvolvimento rural. O acordo integra a agenda da Década Internacional
Afrodescendente na Bahia (2015-2024) e renova a participação da UFBA na Rede de Combate ao Racismo e à
Intolerância Religiosa do Estado da Bahia. A parceria reforça ainda mais a atuação da UFBA nas políticas
públicas e educacionais para o povo negro, através da ampliação e fortalecendo dos temas no ensino, pesquisa
e extensão; projetos inovadores e metodologias que possibilitem a inserção social da população negra e dos
povos e comunidades tradicionais; formação de discentes e docentes dos cursos de Graduação e Pós-
Graduação com o conteúdo de promoção da igualdade étnico-racial e combate às violações de direito das
comunidades negras; dentre outras medidas. O planejamento de cada órgão, no âmbito desta cooperação,
deverá considerar os aspectos do direito à educação, de gênero e geração, social, antropológico, geográfico,
ambiental, habitacional, urbanístico, de saúde pública, tecnológico, artístico-cultural, de acesso à justiça, e de
desenvolvimento econômico e rural. 

9. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSERVAÇÃO DOS TERREIROS TOMBADOS DO IPHAN:
OMO ILÊ AGBOULÁ, ALAKETU, VENTURA: 
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Termo de Cooperação Técnica firmada entre o MP-CECRE e o IPHAN (com a participação de diversos
professores e discentes do PPG-AU) com o objetivo de realização do Projeto de Conservação dos Terreiros
Tombados do IPHAN: Omo Ilê Agboulá, Alaketu, Roça do Ventura Seja Hundé. Com os seguintes objetivos:
Realização de Oficinas Gerais de Técnicas Construtivas Tradicionais; Oficinas de Projetos; Obras de Reforma e
Conservação; e elaboração de Plano de Conservação Preventiva e Conservativa. 

10. REDE BRASILEIRA DE ESTUDOS ÉTNICO-RACIAIS, AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS EM
ARQUITETURA E URBANISMO: 

Rede de cooperação acadêmica nacional entre o grupo EtniCidades da PPGAU-FAUFBA, Lab Raça da FAU-
USP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP – São Carlos, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
UNILA, e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB. A Rede de cooperação tem como objetivo
desenvolver pesquisas, extensões, oficinas, cursos e seminários nacionais para promover as questões étnico-
raciais em suas relações com a Arquitetura, Cidade e Urbanismo, notadamente, no que tange ao legado
civilizatório dos Africanos no Brasil, ainda lacunar, na formação de arquitetos e urbanistas, na historiografia e
teoria da arquitetura, no planejamento de cidades e projetos arquitetônicos. Busca tecer a relação do Negro
com a edificação de arquiteturas, territórios e cidades no país, visando traçar a construção de uma agenda que
venha a contemplar as ‘’Arquiteturas Afro-brasileiras’’. Assim visa desenvolver pesquisas sobra Arquitetura e
Cidades Africanas, o Urbanismo Africano Contemporâneo, e os processos diaspóricos das populações negros
e seus rebatimentos arquitetônicos e urbanos. 

11. CRONOLOGIA DO PENSAMENTO URBANÍSTICO: 

A Cronologia do Pensamento Urbanístico é uma pesquisa coletiva realizada desde 2002, uma parceria entre
uma equipe do Laboratório Urbano do PPG-AU da FAUFBA, coordenada por Paola Berenstein Jacques, e uma
equipe do Laboratório de Estudos Urbanos do PROURB da UFRJ, coordenada por Margareth da Silva Pereira,
contando também com uma interlocução com o LAA/LAVUE/CNRS na ENSAPLV em Paris, coordenado por
Alessia de Biase e, mais recentemente, a partir de 2016, com três novas equipes participantes na UnB,
coordenada por Ricardo Trevisan, na UFMG, coordenada por Rita Velloso, na UNICAMP, coordenada por
Josianne Cerasoli, e mais recentemente conta com a participação de equipes na UFRGS, coordenada por
Paulo Edison Belo Reyes e Fernando Freitas Fuão, na UNEB, coordenada por Luiz Antônio de Souza e na
USP, coordenada por José Tavares Lira, Joana Melo e Ana Claudia Castro. Atualmente as oito equipes
brasileiras contam com cerca de 90 pesquisadores atuantes entre bolsistas de iniciação científica e de apoio
técnico, mestrandos, doutorandos e professores colaboradores. A plataforma recentemente foi noticiada por
periódicos de alcance nacional e da área específica como pioneira no país na formação de uma plataforma
online que conta a história do urbanismo desde o séc. XIX. As diferentes equipes alimentam o site da
Cronologia do Pensamento Urbanístico que é uma ferramenta que permite, desde sua primeira versão de 2003,
cartografar e historiografar as redes complexas, os campos de debates, de forças ou de tensão entre diferentes
ideias – que passamos mais recentemente a chamar de “nebulosas” – que construíram e ainda constroem o
pensamento urbanístico. 

Neste sentido, o resultado mais visível desta rede de pesquisa ainda em construção, parcialmente financiado
pelos editais universais (2014 e 2018), foi a publicação dos livros Nebulosas do Pensamento Urbanístico –
modos de pensar - tomo 1 (Salvador, EDUFBA, 2018) e Nebulosas do Pensamento Urbanístico – modos de
pensar - tomo 2 (Salvador, EDUFBA, 2019) que organizamos com a coordenadora da equipe da pesquisa na
UFRJ, Margareth da Silva Pereira, assim como a realização dos seminários públicos com o mesmo nome na
Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) no Rio de Janeiro (março de 2018) e na Faculdade de Arquitetura
(FAUFBA) em Salvador (outubro de 2019) e que contaram com a presença de todos os colaboradores dos
respectivos livros das diferentes equipes nacionais. 

Além disso, a rede tem realizado e proposto uma série de seminários e mesas nos principais eventos da área,
como aconteceu no último encontro da ANPUR em Natal, no anterior em São Paulo e no encontro da ANPARQ
em Salvador. Também ofereceram uma oficina a partir da pesquisa no último SHCU que foi sediado no Rio de
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Janeiro e fazemparte da organização do próximo SHCU – 30 anos – que será em Salvador (2020). O grupo
pretende também, como resultado do presente projeto, publicar o tomo 3 (Modos de narrar) do livro Nebulosas
do Pensamento Urbanístico e realizar outro seminário em seu lançamento com a participação dos parceiros da
pesquisa (como fizemos na FCRB/RJ e na FAUFBA nos lançamentos dos tomos 1 e 2). 

12. TERRITÓRIOS POPULARES: REESTRUTURAÇÃO TERRITORIAL, DESIGUALDADES E RESISTÊNCIAS
NAS METRÓPOLES BRASILEIRAS”/SALVADOR–BA: 

Pesquisa desenvolvida em Salvador pelo LUGAR COMUM/UFBA, em rede com o LABCIDADE/FAUUSP
(coordenador do projeto), PRÁXIS E INDISCIPLINAR/UFMG e UFABC (2018-2019). O projeto busca
compreender as formas de desigualdade socioterritorial em metrópoles brasileiras, engendradas por projetos e
processos de reestruturação territorial em curso, amplamente apoiados por ações governamentais diversas,
que incidem tanto em áreas periféricas, como em áreas centrais, provocando graves deslocamentos de
populações, alterações de modos de vida e formas de sobrevivência. Partindo dessa questão geral, o Grupo de
Pesquisa Lugar Comum trabalha ações públicas e privadas de impacto territorial em Salvador, seja através de
PPPs (parcerias público-privadas), seja através de concessões ou de investimentos diretos do poder público
(Estado e Município) 

13. REDE URBANISMO NO BRASIL: PESQUISAS SOBRE HISTÓRIA DO URBANISMO NO BRASIL NOS
ANOS 60: 

Pesquisa desenvolvida pelo LUGAR COMUM/UFBA junto com mais faculdades ou institutos de arquitetura e
urbanismo de 08 universidades brasileiras (USP-SP, que detém a coordenação, UFF, UFPE, UFRGS, UFES,
USP-SC, UFJF e UPMackenzie) formando uma rede de pesquisa sobre a história do urbanismo no Brasil nos
anos 1960, objeto de publicação do livro Urbanismo e Política no Brasil nos anos 1960 (São Paulo: Annablume,
2019). Constituída em 1991, durante o Encontro Nacional da Anpur, em Salvador, os pesquisadores da rede se
dedicam a estudar como objetos principais de reflexão os processos da constituição da disciplina e seus
campos de influência, a circulação das idéias, planos e projetos elaborados para as cidades brasileiras, seus
principais protagonistas e as contradições entre as cidades idealizadas por arquitetos, urbanistas e
planejadores e a cidade efetiva, em seus desdobramentos concretos. Os principais resultados de pesquisa
estão divulgados em diversas publicações, entre elas o livro Urbanismo no Brasil, 1895-1965 (São Paulo:
Studio Nobel, Fupam, 1999, 599p.), o CD-Rom Urbanismo no Brasil: Banco documental sobre urbanismo e
planejamento urbano (São Paulo, Semiotic Systems, 2001) e o livro Urbanismo na Era Vargas: a transformação
das cidades brasileiras (Rio de Janeiro, Ed. Da UFF/Intertexto, 2012). 

14. PROJETO SOS AZULEJO BRASIL: 

Em 2017 o NTPR – PPG-AU (Núcleo de Tecnologia da Preservação e da Restauração) acolheu o Projeto SOS
Azulejo Brasil, primeiro desdobramento transatlântico do Projecto SOS Azulejo, criado em 2007 pelo Museu da
Polícia Judiciária, sediado em Lisboa, Portugal. A iniciativa tem o objetivo de promover, incentivar e divulgar
ações voltadas para a proteção e salvaguarda do patrimônio azulejar nacional, contando com a participação
ativa da sociedade civil organizada, instituições de ensino e o poder público O Projeto brasileiro tem como
parceiros oficiais, o LACORE, Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação, mantido pela
Universidade Federal do Pará, e o IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. 

Através do acordo de cooperação técnica solicitado à UFBA pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
UFRRJ, o NTPR vai elaborar e coordenar em 2019/2020 o projeto de conservação e restauro dos painéis de
azulejos (1943) da artista portuguesa Maria Helena Vieira da Silva, tombados como bens culturais estaduais do
Rio de Janeiro, protagonizando uma importante iniciativa para a preservação do patrimônio material moderno. 

15. REDE ATLAS DAS CONDIÇÕES DA MORADIA POPULAR E EXPERIÊNCIAS ATHIS NO BRASIL 
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A Professora do PPG-AU, Thais Troncon Rosa, atua intensamente na Rede Atlas das Condições da Moradia
Popular e Experiências Athis no Brasil – pesquisa em rede com universidades federais, ONGs, assessorias
técnicas e grupos de extensão atuantes em territórios populares. 

Coordenada pelo LABHAB/USP e PEABIRU, com financiamento da fundação Friedrich-Ebert-Stiftung, a rede
articula pesquisadores professores e assessores para debater o habitat, o histórico e as condições atuais da
moradia popular, assim como as possibilidades de intervenção nestes espaços, refletindo sobre essa atuação e
reconhecendo-a como demanda de formação para arquitetos, urbanistas e outros profissionais envolvidos com
a atuação em territórios populares. Para a rede, é determinante criar conexões nacionais entre os diferentes
centros de pesquisa, os pesquisadores identificados e suas redes locais, delineando uma agenda comum de
pesquisa. 

Intercâmbios Internacionais

O quadro docente do PPG-AU UFBA manteve, entre 2017 e 2020, diversas atividades de colaboração e
coprodução intelectual com várias instituições internacionais. A notória excelência do programa em pesquisa e
o seu reconhecimento como um dos centros mais importantes do país nas suas áreas de concentração
(“Conservação e Restauro” e “Urbanismo”) se expressa também no desenvolvimento de programas e projetos
de intercâmbio de âmbito internacional, bem como de atividades conjuntas de pesquisa e produção bibliográfica
com instituições europeias e latino-americanas. 

Como novidade nesse quadriênio – confirmando uma das principais diretrizes previstas no “Planejamento
Futuro” da avaliação passada (2013-2016) – foi a constituição de Redes de Cooperação no âmbito étnico-racial
com países do continente africano, especialmente no que tange à arquitetura e ao urbanismo de matriz africana
e afro-brasileira. 

Logo, neste período, tiveram continuidade, ou foram criados, os seguintes programas e projetos de intercâmbio:

1. CIDADE COMUM: INTERCÂMBIO INTERDISCIPLINAR ENTRE THE BARTLETT DEVELOPMENT
PLANNING UNIT /UCL, GRUPO DE PESQUISA LUGAR COMUM/PPGAU/FAUFBA E COLETIVOS URBANOS
DA CIDADE DE SALVADOR: 

Intercâmbio Londres/Salvador e Salvador/Londres, com edição anual, envolvendo a Faculdade de Arquitetura
da UFBA, através do PPGAU e do Grupo de Pesquisa Lugar Comum, da Unidade de Planejamento do
Desenvolvimento da Bartlett School, University College London e de sete movimentos sociais e coletivos
urbanos de Salvador (Acervo da Laje, Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador
(AMACH), Associação Amigos de Gegê dos Moradores da Gamboa de Baixo, Movimento dos Sem-Teto da
Bahia (MSTB), Associação de Moradores de Nordeste de Amaralina, Rede de Associações de Saramandaia
(RAS) e o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB). 
Tratava-se de problematizar perspectivas do direito à cidade, tanto através de leituras territoriais dos espaços
nos quais atuam os coletivos urbanos mencionados, como pela construção de instrumentos para a ação
coletiva. Através dessa colaboração foram discutidas, documentadas e geradas ações de aprendizagem sobre
práticas coletivas de reivindicação do direito à cidade em Salvador. Essa ação conjunta foi implementada,
através do Módulo de Prática da DPU no Mestrado em Práticas de Desenvolvimento Social e da disciplina
Política, Democracia e Direito à Cidade do PPGAU/FAUFBA, cujo módulo 2 é também focado na prática e no
intercâmbio com diversas organizações de moradores. As atividades aconteciam intensivamente durante duas
semanas do mês de maio, com a participação de estudantes e professores do Grupo de Pesquisa Ligar
Comum/PPGAU/FAUFBa e do DPU/Bartlett, bem como de membros das organizações cidadãs supra referidas.
Foram realizadas 5 edições, sendo 04 em Salvador (2016-2019) e uma em Londres (2018). Nesta experiência,
lideranças dos coletivos soteropolitanos, professores e estudantes da FAUFBa exploraram experiências de
mobilização para a construção igualitária da cidade em Londres, tendo as atividades consistido em
apresentações, encontros com representantes dos movimentos sociais, coletivos e organizações da sociedade
civil londrina, palestras de pesquisadores ligados às questões urbanas da cidade, bem como em visitas a áreas
sensíveis do ponto de vista das disputas urbanas. A agenda foi acordada com a DPU/Bartlett e por ela



06/06/2020 Plataforma Sucupira

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/propostaPrograma/listaProposta.jsf 50/128

organizada. 
A experiência, ao final, envolveu mais de 200 estudantes de 35 nacionalidades (Brasil, China, Reino Unido,
Chile, Colômbia, Indonésia, México, Alemanha, Índia, Itália, Jamaica, Espanha, Síria, Taiwan, Peru, Venezuela,
Argentina, Bangladesh, República Tcheca, França, Hong Kong, Hungria, Irlanda, Israel, Coreia do Sul, Maldívia,
Malásia, Mongólia, Myanmar, Nova Zelândia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Ucrânia, Estados Unidos). 
Os resultados do trabalho foram sistematizados em publicações anuais: Collective Practices and the Right to
the City in Salvador, Brazil, 2017, inglês; Práticas Coletivas e o Direito à Cidade em Salvador, Bahia, 2017,
português; Collective Practices, Instruments por Collective Action and the Right to the City in Salvador, Bahia /
Práticas Coletivas, Instrumentos para a Ação Coletiva e o Direito à Cidade em Salvador, Bahia, edição bilíngue,
2018; Bridging Local Collective Practices towards a Platform for the Right to the City in Salvador, Bahia / Unindo
Práticas Coletivas Locais em Direção a uma Plataforma pelo Direito à Cidade em Salvador, Bahia, edição
bilíngue, 2019; Jornal Cidade Comum, português, 2019. 

2. VAZIOS CONSTRUÍDOS: PESQUISA CONJUNTA ENTRE O GRUPO DE PESQUISA LUGAR
COMUM/PPGAU/FAUFBA, O LABORATÓRIO ALICE DA ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE
LAUSANNE E MOVIMENTOS SOCIAIS DA CIDADE DE SALVADOR: 

Entre 2014 e 2018, foi implementado o Projeto de pesquisa “Reciclagem de vazios construídos em áreas
urbanas centrais. Uma tecnologia social aplicada ao caso de Salvador, Bahia”, cooperação entre o Grupo de
Pesquisa Lugar Comum/PPGAU/FAUFBA, o Laboratório Alice, da École Polytechnique Fédérale de Lausanne e
04 coletivos e movimentos sociais de Salvador: Famílias em Luta por Moradia, ligado ao Movimento da
População de Rua de Salvador (POPRUA), Movimento dos Sem Teto de Salvador (MSTS), Comunidade
Pastoral da Trindade e o Movimento dos Sem-Teto da Bahia (MSTB). Essa interação universidades -
movimentos e coletivos sociais - comunidade, contou com o apoio do Programa Ciência sem
Fronteiras/CAPES/ Ministério de Educação. 

Esse trabalho, coordenado pelas Professas Ana Fernandes (PPG-AU UFBA) e Olivia de Oliveira (EPFL), tem
como objetivo a elaboração de uma tática de ocupação e reciclagem dos vazios construídos, a ser
desenvolvida construindo uma conjunção entre a pesquisa e a produção de conhecimento, a interação ativa
com os moradores e a problematização da temática cidade-moradia-patrimônio como instrumento de política
urbana concebido para o pleno desenvolvimento social, cultural e ambiental das cidades. Ele visa aliar a
pesquisa de cunho acadêmico com o desenvolvimento de tecnologia social voltada para a busca do
equacionamento do quadro da dispersão urbana e da subutilização da infraestrutura já disponibilizada. 

As propostas de reuso envolveram, especificamente, os quatro movimentos sociais referidos, o que permitiu
elencar suas demandas e contextos específicos, bem como as tipologias de vazios construídos mais
adequadas para atendê-las, possibilitando pensar coletivamente essas áreas em oficinas de projeto e
urbanismo, promovidas pelo grupo de pesquisa com a participação de professores, estudantes, lideranças e
moradores destas comunidades. 

3. REDE DE INTERCÂMBIO PROGRAMA ATTILIO E DIÁLOGOS FRANCO-LUSÓFONOS: 

O programa Attilio constituiu-se em 2009, em evento na Faculdade de Arquitetura da UFBA, enquanto rede
internacional, envolvendo Brasil e França, voltada para a cooperação e o intercâmbio de informações no campo
da formação em urbanismo e em planejamento urbano, bem como do planejamento de cidades e territórios. 
A rede internacional envolve universidades brasileiras e francesas, bem como associações de pesquisa e
ensino da França e do Brasil. Fazem parte da rede a Faculdade de Arquitetura da UFBA e o PPG-AU/UFBA, a
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana MacKenzie, de São Paulo; a atual École
d’Urbanisme de Paris (antigo Institut d’Urbanisme de Paris), da Université de Paris-Est – Marne la Vallée; a
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (ANPUR),
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (ANPARQ) e a Association
pour la Promotion de l’Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme (APERAU). Um dos
principais instrumentos de intercâmbio e integração das instituições participantes do programa são os
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Seminários Internacionais Diálogos França-Brasil, eventos bianuais que acontecem alternativamente entre os
dois países (2011, Paris; 2012, São Paulo; 2014, Lille; 2016, Salvador; 2018 Tours; 2020 – previsto para São
Carlos). A Coordenadora do Comitê Diretivo desse programa de intercâmbio pelo PPG-AU/UFBA é a Profa.
Dra. Ana Fernandes. 

No encontro de Salvador e, logo na sequência, no encontro do GPEAN no Rio de Janeiro, em julho de 2016, a
abrangência dos encontros foi alterada para as áreas linguísticas e a responsabilidade institucional dos
encontros passou a ser da ANPUR e da APERAU, bem como da seção portuguesa da AESOP. A Carta do Pão
de Acúcar, então firmada, formalizou a decisão, definindo que trata-se, “através do uso do francês e do
português, de promover, em escala global em que esses dois veículos linguísticos se enquadram, trocas
relacionadas aos desafios contemporâneos colocados, no norte e no sul, pela cidade”. 

O Grupo de Pesquisa Lugar Comum/PPGAU/FAUFBA tem lugar destacado nesses encontros, tendo promovido
avant la lettre a criação do Programa Attilio e participado intensamente de todos os encontros.
Sistematicamente, todas as edições têm dado origem a publicações de diversos formatos, sobretudos livros e
revistas. 

4. DÉPARTEMENT D´AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT, ÉCOLE POLYTECHNIQUE - UNIVERSITÉ DE
TOURS: 

O PPGAU/FAUFBA e o Grupo de Pesquisa Lugar Comum têm mantido relação regulares com o Département d
´Aménagement et Environnement da École Polytechnique da Université de Tours, particularmente no que se
refere à vinda de estudantes matriculados em Master para o curso de graduação da Faculdade de Arquitetura. 
O quadro docente do PPG-AU/UFBA manteve, em 2017, diversas atividades de colaboração e coprodução
intelectual com várias instituições internacionais. A notória excelência do programa em pesquisa e o seu
reconhecimento como um dos centros mais importantes do país nas suas áreas de concentração
(“Conservação e Restauro” e “Urbanismo”) se expressa também no desenvolvimento de programas e projetos
de intercâmbio de âmbito internacional, bem como de atividades conjuntas de pesquisa e produção bibliográfica
com instituições europeias e latino-americanas. 

5. PROGRAMA PROBAL – PROGRAMA BRASIL-ALEMANHA: 

O programa PROBRAL apoia projetos conjuntos de pesquisa desenvolvidos por grupos brasileiros e alemães
vinculados a Instituições de Ensino Superior e/ou Pesquisa. O programa é resultado da parceria entre a CAPES
e o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD). No caso do PPG-AU UFBA, por iniciativa do LCAD –
Laboratório de Estudos Avançados em Cidade, Arquitetura e Tecnologias Digitais, o programa se desenvolve
através de um convênio com Karlsruhe Institute of Technology. 
A ideia por trás deste projeto pesquisa é estabelecer requisitos para a construção um protótipo de modelo CIM
de um trecho urbano baseado em captura de dados geométricos usando técnicas e métodos geomáticos de
última geração. A abordagem para o modelo de informações semânticas será focada na combinação de City
Geography Markup Language (CityGML), um padrão de dados para 3D GIS e Industry Foundation Classes
(IFC), um padrão de dados para Building Information Modeling (BIM). Finalmente, a implementação de
gerenciamento de dados será baseada no software aberto PostGIS que permite o acesso a dados
georreferenciados. Neste aspecto, a contribuição do padrão CityGML pode ser de grande valor para a
estruturação do modelo CIM e dos seus componentes, ou modelos parciais de subsistemas, mais ou menos
independentes. À sua semelhança deverá ser modular, prevendo a modelagem em múltiplas escalas,
facilitando as visualizações e as análises de amplas partes do território para as finalidades de planejamento e
monitoramento, mas também possibilitando a visão detalhada dos elementos urbanos para fins de projeto,
construção ou manutenção. O modelo Open CIM deverá ser formado por conjunto de modelos parciais ou
subsistemas urbanos, articulados e interdependentes, capazes de representar os diversos subsistemas e
permitir os diversos tipos de operações sobre eles, mantendo a sua integridade, à semelhança do que ocorre
com o modelo BIM. O modelo CIM deverá ter total compatibilidade com os modelos BIM, na medida em que
ambos os modelos deverão ser implementados a partir do padrão IFC5. 
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6. DIÁLOGOS METROPOLITANOS LIMA-SALVADOR: 

Projeto de Cooperação e de Pesquisa entre a Universidade Federal da Bahia -UFBA (FAUFBA/PPGAU) e a
Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP (Facultad de Arquitetura y Urbanismo), proposto em 2014 pelo
Prof. Marco Aurélio Andrade de Filgueiras Gomes, reúne pesquisadores de ambas instituições e tem por
objetivo aproximar e estudar processos urbanos contemporâneos em ambos os países, através de olhares e
perspectivas diferenciadas. O primeiro produto foi o livro Diálogos Metropolitanos Lima-Salvador, organizado
pelo Prof. Marco Aurélio Gomes e pelo Prof. Wiley Ludeña Urquizo, publicado em 2015 pela EDUFBA. O
projeto decorre de um convênio bilateral entre as duas universidades, sendo coordenado atualmente pelo Prof.
José Carlos Huapaya Espinoza (UFBA) e o Prof. Wiley Ludeña Urquizo (PUCP). Prevê quatro anos de
trabalhos em conjunto e a possibilidade de intercâmbio de alunos de graduação e pós-graduação, além da
publicação de livros. 

7. RÉSEU LIEU - LOGIQUES IDENTITÉS ESPACES URBANITÉS: 

O objetivo científico dessa rede é reaprender a descrever o mundo, escavando cuidadosamente, como fazem
os arqueólogos, o sentido que certas palavras e discursos adquiriram, como base para o compartilhamento e o
trabalho interdisciplinar sobre o espaço urbano. A rede está sediada no Laboratoire
d’Architecture/Anthropologie (LAA), do Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), da França, e
envolve pesquisadores da École Nationale Superièure d’Architecture Paris-La Villete; da École de Géographie
de Paris, da Université Paris-Ouest, Nanterre-La Défense; da Università de Urbino Carlo Bo e da Università de
Verona, na Itália. Integra esta rede a Professora Paola Berenstein Jacques, do PPG-AU/UFBA. 

8. RÉSEAU INTERNATIONAL AMBIANCES – AMBIANCES EN TRADUCTION | TRANSLATING AMBIANCES: 

Projeto internacional de pesquisa em rede financiado pelo GDRI - Groupement de Recherche International - do
CNRS - Centre National de Recherche Scientifique (França) Equipes de pesquisa envolvidas: EUROPA: UMR
1563 Ambiances Architecturales et Urbaines (ENSA Grenoble & Nantes, França); Laboratorio di Simulazione
Urbana (Milan, Itália); Manchester Architecture Research Centre (Manchester, Inglaterra); Centre for Strategic
Urban Research (Aarhus, Dinamarca). BRASIL: Arquitetura, Subjetividade e Cultura (Rio de Janeiro, UFRJ);
Laboratorio Urbano (Salvador, PPG-AU UFBA UFBA); Laboratorio de Estudos Urbanos (Campinas, UNICAMP).
CANADA: Groupe de Recherche sur les Ambiances Physiques (Université Laval, Québec). Este projeto se
enquadra na estrutura maior da International Ambiances Network (www.ambiances.net). Lançada em 2008,
essa rede bilíngue (francês / inglês) coordena e incentiva, em nível internacional, trabalhos e eventos com foco
em ambientes arquitetônicos e urbanos. Defende uma maior tolerância para o domínio sensorial na maneira
como conceituamos e projetamos o espaço habitado. A abordagem sensorial ao ambiente construído põe em
jogo sons, luz, cheiros, quente e frio, toque e movimento, entre outros. Uma rede desse tipo exige naturalmente
métodos multissensoriais e pluridisciplinares (com base nas ciências humanas e sociais, ciência do design e
ciência da engenharia). Trata-se de uma ampla gama de habilidades e abrange pesquisa e design aplicado,
prática de ensino e ação artística. 

9. REDE PHI – PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL IBEROAMERICANO: 

Rede sediada desde 2011 na Universidad Politecnica de Madrid, congrega, além das Faculdades de Arquitetura
da UFBA, do PPG-AU/UFBA e da Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidad Nacional del Litoral da
Argentina, a Universidad de Valparaiso do Chile, a Universidad Pontificia Javieriana da Colômbia, a Universidad
Autonoma de Mexico, a Pontificia Universidad Catolica del Peru e a Universidade de Coimbra. Destina-se ao
desenvolvimento de um sistema de informação em escala global, envolvendo cursos de graduação e pós-
graduação, que promova um melhor conhecimento do valor estratégico do patrimônio para os países
envolvidos, assim como uma gestão mais eficiente dessa herança comum e um melhor ordenamento do
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espaço habitado. Em 2015, foi realizado pela FAUFBA e pelo PPG-AU, o primeiro Seminário da Rede PHI no
Brasil. O Prof. Dr. Rodrigo Espinha Baeta representa a FAUFBA, o MP-CECRE e o PPG-AU/UFBA nesta rede,
que tem ainda como docentes integrantes os Profs. Drs. Nivaldo Vieira Andrade Júnior, Naia Alban Suarez,
Marcia Sant’Anna e Paulo Ormindo de Azevedo, professor colaborador do MP-CECRE. Em 2017, os dois
últimos professores participaram do Seminário Internacional da rede, realizado em Zamora, Espanha, com
apresentação do trabalho “Habitar o Centro Histórico de Salvador de Bahia”, resultante da pesquisa
Observatório do Centro Antigo de Salvador (Observa CAS). 

10. REDE DE PESQUISADORES LATINO-AMERICANOS SOBRE HOSPITAIS PAVILHONARES: 

Rede internacional que integra pesquisadores do PPG-AU/UFBA, UFRJ, USP, UFPE, Fiocruz, Universidad
Nacional Autónoma de México, Universidad Católica del Norte (Chile), Pontificia Universidad Javeriana
(Colômbia). A rede é coordenada no Brasil pela Profa. Dra. Ana Amora (PROARQ/UFRJ) e pelo Arq. Dr.
Renato Gama-Rosa (Fiocruz). A rede é integrada no PPG-AU/UFBA pelo Prof. Dr. Nivaldo Vieira Andrade
Júnior, e realizará em maio de 2018 um seminário no Chile e, em setembro deste mesmo ano, outro seminário
em Vitória, Espírito Santo. 

11. PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS REITORES DA UFBA E DA UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI NAPOLI FEDERICO II: 

Firmado no dia 09 de junho de 2015. É Coordenador pelo Professor do PPG-AU UFBA, Nivaldo Vieira de
Andrade Junior e, pela Università degli Studi di Napoli Federico II, pelo Professor Andrea Pane. 
O objeto é geral é promover a cooperação, em áreas de mútuo interesse, através dos meios indicados a seguir:
Intercâmbio de docentes, pesquisadores, técnicos e estudantes; Implementação de projetos comuns de ensino,
pesquisa e extensão; Promoção de palestras e simpósios; Intercâmbio de informações e publicações
acadêmicas tais como congressos, colóquios e seminários; Promoção de atividades de formação de pessoal
docente-pesquisador, técnico e estudante. 
Dentre as atividades realizadas no âmbito deste protocolo de intenções, destaca-se o Doutorado em cotutela
entre PPGAU UFBA e o Dottorato di Ricerca in Architettura da Università degli Studi di Napoli Federico II, do
arquiteto Federico Calabrese (concluído em 2018). 
No ano de 2019, o professor Nivaldo Andrade foi, em missão de cinco dias à Nápoles, em novembro. 

12. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA, CIENTÍFICA ECULTURAL ENTRE A UFBA E A
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO CHIETI-PESCARA: 

Firmado em 2015, tem como o Coordenador pela UFBA o Professor do PPG-AU, Nivaldo Vieira de Andrade
Junior, e pela Università degli Studi G. D'annunzio Chieti-Pescara, o Professor Claudio Varagnoli. 
O objetivo é promover as seguintes atividades: Intercâmbio de estudantes de cursos de graduação e de pós-
graduação; Intercâmbio de docentes, pesquisadores e pessoal técnico administrativo; Colaboração entre
professores e pesquisadores no que concerne ao desenvolvimento de projetos de extensão e de pesquisa;
Promoção de eventos científicos; Coorientação de teses de doutorado e participação em bancas examinadoras;
Permuta de material bibliográfico. 
No ano de 2019, o professor Nivaldo Andrade foi, em missão de cinco dias à Pescara em novembro e o
professor Claudio Varagnoli veio para participar do 4º Seminário Internacional de Projeto – Requalificação
Urbana e Cultura da Cidade (SIP) no final de agosto/início de setembro. 

13. SEMINÁRIOS INTERNACIONAIS DE PROJETO – REQUALIFICAÇÃO URBANA E CULTURA DA CIDADE:

Conta com a participação de pesquisadores do MP-CECRE e do PPGAU UFBA, da Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, da Università degli Studi di Pavia, da Università degli Studi di Cagliari e Universidad
Central de Chile. Promove, anualmente, seminários de projetos de arquitetura nas várias instituições
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componentes. O coordenador em exercício é o Professor Permanente – Nivaldo Vieira de Andrade Jr. Como
parte desse intercâmbio foi organizado em Salvador o 4º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PROJETO –
REQUALIFICAÇÃO URBANA E CULTURA DA CIDADE (SIP) com o tema Projeto para a Ladeira da
Misericórdia no Centro Histórico de Salvador, realizado entre 26 de agosto a 01 de setembro de 2019. 

14. PROJETO PATRIMÔNIO E METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA: NOVOS DESAFIOS, NOVAS QUESTÕES: 

Projeto de pesquisa e intercâmbio aprovado pelo Edital n° 20/2012 do Programa Capes-Cofecub, foi iniciado
em 2013, em parceria com o antigo Institut d’Urbanisme de Paris (IUP), da Université Paris Est – Creteil
(UPEC), atual École d’Urbanisme de Paris. O projeto se desenvolveu em torno de quatro eixos de pesquisa: (i)
instrumentos e políticas de preservação do patrimônio urbano; (ii) centralidade, historicidade e expansão
urbana; (iii) patrimônio urbano e patrimônio imaterial; (iv) patrimônios urbanos e apropriação turística na
metrópole em movimento. A esses eixos se articularam propostas de estágios de doutorado-sanduíche e pós-
doutorado, bem como pesquisas desenvolvidas no Brasil e na França pelos docentes envolvidos. Como
resultado dessa cooperação, três seminários e três mini-cursos foram realizados no PPG-AU/UFBA por
membros das equipes francesa. 

Membros da equipe brasileira atuaram também como professores visitantes no IUP-UPEC. A equipe francesa
do projeto foi coordenada pela Profa. Dra. Jocelyne Dubois-Maury e integrada pelos Profs. Drs. Laurent
Coudroy de Lille, Florine Ballif, Frank Dorso e Jean-François Doulet. A equipe brasileira foi coordenada pela
Profa. Dra. Marcia Sant’Anna e integrada pelos Profs. Drs. Ana Fernandes, Luiz Antônio Fernandes Cardoso,
Eloísa Petti Pinheiro e Glória Cecília dos Santos Figueiredo (em 2016). Em 2017 retornou o doutorando Daniel
Andrade Caribé de estágio de doutorado-sanduíche na École d’Urbanisme de Paris e a vinda do professor
Laurent Coudroy de Lille para seminário na FAUFBA, organizado pelo Grupo de Pesquisa Lugar Comum. 

Em 2019 o projeto foi retomado com a jornada de seis meses da Professora Marcia Genésia de Sant’Anna no
Lab’Urba, École d’Urbanisme de Paris, Université de Paris-Est/CréteilVal de Marne, França. As atividades da
docente como Professora Visitante na instituição francesa foram patrocinadas pelo Programa Institucional de
Internacionalização (CAPES PRINT). 

15. REDE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO – CYTED: 

O Núcleo de Tecnologia da Preservação e da Restauração (NTPR) participa da rede de pesquisa Ciencia y
Tecnologia para el Desarrollo – CYTED, programa internacional e multilateral que envolve 21 países ibero-
americanos e engloba também a Rede MERCOSUR de Estudos da Biodegradação do Patrimônio, que
promove cursos e seminários internacionais para conservadores e restauradores. O NTPR colabora ainda com
outras instituições internacionais como o Centro Cesare Gnudi (Bolonha); Centro de Estudos de Causas de
Degradação dos Objetos de Arte do CNR (Roma); Centro de Estudos de Conservação do CNR (Florença);
CRATerre (Grenoble); ICR - Instituto Central de Restauro (Roma); ITDG - Intermediate Technology of
Development Group (Inglaterra); Laboratório da Superintendência das Antiguidades (Veneza); Laboratório de
Conservação da Universidade de Pennsylvania; Laboratório do International Center for Conservation and
Restoration of Monuments – ICCROM (Roma); Laboratório Gino Bozza do Politécnico de Milão; Laboratório
Rathgen (Berlim); LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil (Lisboa); The Center for Preservation
Research da Universidade de Columbia (Nova Iorque). O laboratório é coordenado pelo Prof. Dr. Mário
Mendonça de Oliveira. 

16. DOCOMOMO – INTERNATIONAL WORKING-PARTY FOR DOCUMENTATION AND CONSERVATION OF
BUILDINGS, SITES AND NEIGHBORHOODS OF MODERN MOVIMENT: 

ONG internacional para documentação e conservação de edificações e conjuntos do Movimento Moderno, com
representação em mais de quarenta países. É uma instituição sem fins lucrativos, sendo um organismo
assessor do World Heritage Center da UNESCO. No Brasil se estrutura a partir de uma organização nacional, o
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DOCOMOMO-Brasil (criado no contexto do PPG-AU na década de 1990) cuja coordenação nacional é
itinerante. Esta instituição uma série de núcleos regionais, como o DOCOMOMO BA-SE, sediado no edifício do
CEAB / MP CECRE e coordenado pelo Professor do PPGAU, José Carlos Huapaya Espinoza, contando com a
atuante colaboração de seus membros como os professores permanente do MP CECRE Juliana Cardoso Nery,
Nivaldo Andrade e Federico Calabrese. No ano de 2019, o DOCOMOMO BA- SE realizou o 13º Seminário
DOCOMOMO-Brasil com a temática "Arquitetura Moderna Brasileira, 15 anos do Docomomo Brasil: Todos os
mundos um mundo só" em Salvador na FAUFBA em outubro, que contou com palestrantes do Chile, Colômbia,
Argentina e Peru. 

17. RELAÇÃO DE INTERAÇÃO COM A UNIVERSIDADE SKKU (SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY) – SOUTH
KOREA: 

A pesquisa, com duração de 6 meses, foi realizada a partir de contato entre pesquisadores do LabHabitar
(PPGAU/UFBA) e Laboratório de Transformação Urbana da Sungkyunkwan University – South Korea, por meio
de um termo de cooperação de tempo determinado. Esta inter-relação se deu pela proximidade temática da
pesquisa de tese de doutorado e contatos realizados durante doutorado sanduíche na University of
Compenhagen (UPCH) da Professora (egressa do programa) Heliana Mettig. O objetivo foi o de realizar um
levantamento de políticas e ações relacionadas às transformações urbanas, no intuito de identificar temas
estratégicos recorrentes no nível global (12 países/ 60 cidades). No Brasil, a colaboração se deu por meio
desse contato com o LabHabitar, para desenvolver o acompanhamento por meio de questionários e compilação
de dados sobre cinco cidades que apresentavam maior número de iniciativas (top-down e bottom-up), a partir
de profissionais, pesquisadores e grupos organizados da sociedade civil, envolvidos com o campo do
planejamento urbano e territorial. 

18. COOPERAÇÃO ACADÊMICA COM O CENTRO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS DA UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE LAGOS - LASUCA, NIGÉRIA: 

Cooperação acadêmica entre o PPGAU-FAUFBA através do grupo EtniCidades: grupo de estudos étnico-
raciais em arquitetura e urbanismo no âmbito do Programa CAPES Print 2019 - UFBA junto ao Centro de
Estudos Afro-brasileiros da Universidade do Estado de Lagos – LASUCA, Nigéria, que têm como objetivo o
intercâmbio de alunos de graduação e pós-graduação de duração mínima de 01 ano com participação em
disciplinas ofertadas por essas universidades por alunos pertencentes as áreas de saúde, exatas, artes e
literatura, ciências humanas e filosofia, e ciências sociais aplicadas, assim como a realização anual
compartilhada do ‘’Simpósio Internacional Brasil na África e África no Brasil: Compartilhando Entendimentos
sobre a diáspora negra no Novo Mundo’’, que será realizada alternadamente entre a FAUFBA e o LASUCA. 

19. COOPERAÇÃO TÉCNICA-ACADÊMICA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAGOS, AJAYI
CROWTHER UNIVERSITY OYÓ, O PALÁCIO REAL DE OYO, E O MINISTÉRIO DA CULTURA DA NIGÉRIA: 

A cooperação técnica-acadêmica entre PPGAU-FAUFBA através do grupo EtniCidades: grupo de estudos
étnico-raciais em arquitetura e urbanismo no âmbito do Programa CAPES Print 2019 - UFBA junto a
Universidade Federal de Lagos, Ajayi Crowther University Oyó, o Palácio Real de Oyo, e o Ministério da Cultura
da Nigéria têm como objetivo a realização do levantamento e sistematização do patrimônio cultural da Cidade
de Oyó na Nigéria, capital do antigo império de Oyó, composto pelo levantamento do patrimônio material
(palácios, templos de Orixás, templos e lugares sagrados de Egúngún, os bairros étnicos – as egbés), e
imaterial como os festivais dos Orixás, notadamente, o Festival de Xangô, e o Festival Egúngún, fazeres e
práticas ancestrais (instrumentos musicais, tecidos africanos, produtos tradicionais, sabão da costa, etc...).
Essa cooperação técnica-acadêmica tem como objetivo produzir documentos técnicos para a
instrumentalização do processo de tombamento da cidade de Oyó junto ao Ministério da Cultura da Nigéria e do
processo de Reconhecimento da Cidade de Oyó como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
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20. REDE DE COOPERAÇÃO PRODUÇÕES CULTURAIS DO ATLÂNTICO SUL - IMAF INSTITUTO DO
MUNDO AFRICANO DA ÉCOLE DÊS HAUTES ÉTUDES EM SCIENCES SOCIALES - EHESS DE PARIS I: 

Rede de cooperação acadêmica com o projeto: Produções Culturais do Atlântico Sul, entre o Centro de Estudos
Afro-Orientais CEAO - UFBA, Faculdade de Administração da UFBA, grupo EtniCidades do PPGAU-FAUFBA,
Instituto do Mundo Africano - IMAF da École des Hautes Études en Sciences Sociales - EHESS de Paris I, e
Université d´Abomey Cavali du Benin. A rede de cooperação acadêmica tem como objetivo pesquisar e
sistematizar o patrimônio material afro-diásporico no Atlântico Sul entre Brasil e África, com recorte na África
Ocidental Francófona (Togo, Benim, Burquina Faso, Costa do Marfim, Guiné, Mali, Níger, Senegal ), África
Ocidental Lusófona (Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe), África Central Lusófona (Angola), África
Oriental Lusófona (Moçambique), África Central Francófona (Camarões, República Centro-Africana, República
do Congo, Gabão, Guiné Equatorial), e Brasil nas áreas de museologia, historia, antropologia, artes, e
arquitetura e urbanismo centrados nos processos diaspóricos das diversas etnias africanas no Atlântico Sul,
onde esse patrimônio passou por diversas ressigificações, atualizações e criações. 

21. REDE DE COOPERAÇÃO ARQUITETOS URBANISTAS AFRO-DIÁSPORICOS DO ATLÂNTICO NEGRO: 

Rede de cooperação acadêmica entre o grupo EtniCidades da PPGAU-FAUFBA com a Universidade Lusófona
de Angola, Universidade de Cabo Verde, e o Instituto Nacional de Pesquisa de Guiné-Bissau – INEP. A Rede
de cooperação tem como objetivo conectar a África ao Brasil no campo disciplinar da Arquitetura e do
Urbanismo, buscando traçar paralelos através de pesquisas, oficinas, cursos e seminários internacionais entre
as realidades das cidades africanas com as brasileiras. Busca introduzir oficialmente o campo disciplinar da
Arquitetura e Urbanismo no Brasil nos chamados ‘’Estudos Africanos’’, trazendo reflexões e debates sobre a
produção contemporânea das cidades africanas, o urbanismo em desenvolvimento na África com a sua
respectiva produção arquitetônica, e as relações entre as cidades africanas e brasileiras no processo continuo
de diáspora. Propõem-se a trazer visibilidade para a produção da Arquitetura e Urbanismo em África, que não
são tratados nos currículos de graduação e pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo no Brasil, assim como
visa à descolonização do pensamento com a problematização da relação sul-sul, Brasil-África, notadamente,
nos processos de segregação étnico-racial nas cidades africanas e brasileiras na atualidade. 

22. LABORATÓRIO MISTO INTERNACIONAL - SOCIAL ACTIVITIES, GENDER, MARKETS AND MOBILITIES
FROM BELOW – LATIN AMERICA (LMI - SAGEMM) – VINCULADO AO IRD FRANCE 

O SAGEMM – cuja Professora do PPG-AU Thais Troncon Rosa faz parte e contribui – se debruça sobre a
conjunção de transformações no âmbito do trabalho, família e políticas sociais e de assistência, bem como suas
ancoragens urbanas. 
Suas dimensões de análise abarcam questões de gênero, estruturas familiares, processos de concepção e
implementação de políticas sociais, problematizando a dinâmica dessa conexão com relação aos desafios
impostos pela mundialização. 
Os objetos de pesquisa e análise são as políticas voltadas ao mercado de trabalho, família/gênero, assim como
as políticas urbanas em transformação desde os anos 1990.

Solidariedade, Nucleação e Visibilidade

Indicadores de Solidariedade e Nucleação

1. INTRODUÇÃO: 

O PPG-AU/UFBA tem se notabilizado pelo suporte institucional dado à formação e ao fortalecimento do
Sistema Nacional de Pós-Graduação – mas também a programas e cursos de fora do país – através de
diversas ações, muitas debatidas nos itens (1) “Histórico e Contextualização”, (7) “Intercâmbios”, (9) “Inserção
Social” e (10) “Internacionalização”. 
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Para além do que já ou será foi dito em outro campo nesse relatório, o Programas de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo é, historicamente, um exemplo de solidariedade a programas de pós-graduação stricto
sensu e latu sensu ainda não plenamente consolidados, por meio de programas de fomento como o PQI-
CAPES, MINTER-CAPES, DINTER-CAPES e Projeto Casadinho/PROCAD CNPq/CAPES e, ainda, por meio da
participação de docentes do programa como professores permanentes, colaboradores e visitantes de outras
instituições de ensino superior no Brasil e em outros países. 

Já foi comentado no item (1) “Histórico e Contextualização” como muito precocemente, ao final dos anos 1990,
o programa começou a atuar como referência para a estruturação de novos cursos de pós-graduação, sendo
um dos primeiros apoiados, o Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas, no
Rio Grande do Sul, entre 1999-2006, pelo PQI/Capes. 

Também foi descrito como importantes iniciativas de solidariedade ajudaram institucionalmente outros
programas menos consolidados que mais adiante criariam seus próprios cursos – como os de Doutorado no
Programa de Artes Visuais e no Programa de Geografia da UFBA, ocorridas no triênio 2010-2011-2012. 

Finalmente, também foi mencionada a importante iniciativa de nucleação, iniciada em 2009, através do
Programa CAPES DINTER com a Universidade Federal da Paraíba – UFPB, realizado com o Mestrado de
Engenharia Urbana e Ambiental e o Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, ambos da UFPB e avaliados com o
conceito 3 pela CAPES, bem como com a colaboração do Programa de Engenharia Industrial da UFBA e dos
programas da Universidade Federal de Pernambuco (MDU) e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(PPG-AU). 

A seguir faremos uma descrição detalhada das duas iniciativas de nucleação Stricto Sensu e Lato Senso desse
quadriênio: 

2. DINTER CELEBRADO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

Em 2018 o PPG-AU fechou acordo com a Universidade Federal da Goiás para realizar um Dinter (Doutorado
Interinstitucional) entre o Programa e a UFG – em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Projeto e
Cidade (PPG-PC/UFG). O fundamento principal foi a formação de professores integrantes do quadro efetivo da
UFG, das unidades de Goiânia e de Goiás Velho, bem como professores de outras instituições públicas e
privadas de ensino superior do estado – como o Instituto Federal de Goiás (IFG) e a Universidade Estadual de
Goiás (UEG) –, possuidores de título de graduação nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, bem como em
outras áreas afins (Engenharias, Geografia, Sociologia), e com mestrado concluído em qualquer área. 

Qualificando vários professores vinculados aos quadros efetivos da UFG, e de outras universidades públicas e
particulares, vislumbra-se, em uma perspectiva institucional, a criação e fortalecimento de redes de pesquisa no
campo de arquitetura e urbanismo que se afinem com as áreas de concentração do PPG-AU UFBA:
“Urbanismo” e “Conservação e Restauro”. Para além disso, ao assumir a parceria com o Programa de Pós-
Graduação em Projeto e Cidade da UFG (nota 3 pela CAPES), o projeto do Dinter aspira fomentar a
transferência da experiência e dos conhecimentos acumulados ao longo dos 37 anos de funcionamento do
PPG-AU UFBA para um programa mais novo e menos experiente (e que ainda não possui doutorado) – através
de compartilhamento de disciplinas, atividades, pesquisas e orientações. 

Cabe ressaltar que a proposta do Dinter (já implementada) se insere num momento muito particular da história
das Instituições de Ensino Federais Brasileiras, momento em que se vislumbram os resultados dos
investimentos do Programa REUNI (Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais) que, ao colocar como principal objetivo o aumento da oferta de vagas no Sistema
Federal de Ensino Superior, também gera uma maior demanda de quadros qualificados para possibilitar o
cumprimento das metas estabelecidas. Assim sendo, se por um lado, parte desta demanda de quadros está
sendo suprida através da contratação de novos professores, outro considerável aporte à melhoria do sistema
será dado, com certeza, pela capacitação do quadro docente existente, de forma a permitir um maior
engajamento destes professores nos cursos de Graduação e Pós-Graduação em andamento em seus
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respectivos Centros de Ensino e o consequente fortalecendo do trinômio Ensino/Pesquisa/Extensão. 

Nesse setntido, é bom advertir que os dois cursos de Arquitetura e Urbanismo da UFG que estão sendo
diretamente favorecidos com o Projeto do Dinter foram criados recentemente no contexto supracitado do
REUNI: o de Goiânia, ligado à Faculdade de Arte Visuais (FAV/UFG), foi criado no ano de 2009; o da Cidade de
Goiás, iniciou suas atividades no ano de 2015, dentro do Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais
Aplicadas (UAECSA/UFG). 

2.1. GOIÂNIA E GOIÁS: 

Portanto, o projeto envolve dois contextos muito interessantes: 

Goiânia: uma importante zona metropolitana com todos os problemas urbanísticos que carrega, mas que
abarca, em sua região central, um dos mais ricos acervos de arquitetura art déco do país, tombado pelo IPHAN
– situação muito cara às duas áreas de concentração do PPG-AU UFBA, tanto no que se refere aos problemas
de urbanismo e planejamento da cidade, quando ao se considerar as histórias urbana e da arquitetura moderna
do centro planejado, não esquecendo os seus problemas de preservação. 

Goiás: uma pequena cidade que possui um impressionante conjunto arquitetônico e urbanístico remanescente
do período colonial, reconhecido como patrimônio nacional e mundial pelas suas qualidades históricas,
arquitetônicas, artísticas e paisagísticas – o seu centro histórico foi tombado pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1978 e declarado Patrimônio Cultural da Humanidade em 2001 pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Por isso, o mais antigo
programa de pós-graduação do país com área de concentração em conservação e restauro foi a escolha mais
adequada da UFG para a parceria em um programa de formação de Dinter. 

A realização do Dinter possibilitará a ampliação e o fortalecimento de atividades acadêmico-científicas nas duas
Regionais, especialmente se for levado em conta o potencial dos cursos de graduação, ao estarem inseridos
em contextos tão relevantes para a pesquisa na área. 

2.2. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROJETO E CIDADE: 

No que concerne ao programa parceiro, após 5 anos de atividades – e passada a fase de consolidação inicial –
o PPG-PC/UFG iniciou um debate interno sobre seu crescimento e a desejada abertura de um doutorado.
Contudo, um planejamento mais efetivo para a sua criação se dará apenas no médio prazo, após a avaliação
Capes do Quadriênio de 2017-2020, se o programa subir a nota para 4 ou além. E, para isso, se fez necessário
promover parcerias e ações que venham a convergir com esta proposta. 

Logo, para o Programa de Pós-Graduação em Projeto e Cidade, o legado do Dinter mostra-se muito
significativo, já que está envolvido em praticamente todas as atividades atreladas ao encaminhamento e
andamento do doutorado oferecido à UFG pelo PPG-AU UFBA: parceria para a composição e organização do
processo seletivo; co-orientação das teses de doutorado; compartilhamento dos dois seminários de pesquisa;
apoio às disciplinas do PPG-AU UFBA a serem ministradas na sede de Goiás; oferta de disciplinas optativas
para alunos do Dinter na sua sede em Goiânia; organização bipartida de outros seminários e oficinas; parceria
em projetos de pesquisa e convênios. 

Ou seja, os docentes estão tendo a oportunidade de participar ativamente do processo de formação de
estudantes de doutorado, dividindo e compartilhando as ações com o PPG-AU – antes mesmo do programa da
FAV UFG se habilitar à criação de um curso nesse nível, mas preparando-se para que a criação do doutorado
seja possível. E ainda, posteriormente à finalização do Dinter, o PPG Projeto e Cidade poderá vir a contar com
o credenciamento dos professores doutores pelo Dinter para ampliar seu quadro de docentes. 

Para além disso, a parceria impulsionará naturalmente projetos interinstitucionais, bem como convênios, a
serem celebrados entre os dois programas – um legado que se consolidará e se estenderá por muitos anos
(como acontece até hoje entre o PPG-AU UFBA e o PPG-AU UFPB, desde a estabelecimento do Dinter entre o
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programa da Bahia e a Universidade Federal da Paraíba – em 2009). 

2.3. SEDES DO DINTER: 

O Doutorado Interinstitucional está sendo oferecido em três sedes – UFG (Goiás), UFG (Goiânia) e UFBA
(Salvador). 

Desde o primeiro momento está sendo utilizada a seguinte estratégia para compartilhar os benefícios
conquistados durante a aplicação do Dinter: a Regional Goiânia entra com o programa de pós-graduação
parceiro, que está participando e apoiando intensamente todas as atividades a serem desenvolvidas no
período; em contrapartida, a Regional Goiás ofereceu a sua sede para a realização das atividades. 

Essa análise, que atribuiu à Cidade de Goiás o ônus e as vantagens de acolher as missões do PPG-AU UFBA
durante o Dinter, é reforçada pelo fato da Regional possuir carência absoluta de oferta de programas de pós-
graduação stricto sensu. Ou seja, a abertura de disciplinas, atividades, oficinas e seminários favorece, para
além dos alunos do doutorado, outros docentes da regional, bem como discentes de graduação que podem
frequentar as disciplinas como alunos especiais, mas também as atividades extracurriculares vinculadas ao
curso – uma situação inédita dentro da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas
(UAECSA/UFG). 

De fato, durante a aula magna de abertura do Doutorado Interinstitucional celebrado entre a PPG-AU e a UFG,
no início de agosto de 2019, a Vice-Reitora da Universidade Federal de Goiás fez uma colocação que muito
nos orgulhou: apesar da Cidade de Goiás acolher três importantíssimas instituições de ensino superior públicas
– além da UFG, a Universidade Estadual de Goiás (EUG) e o Instituto federal de Goiás (IFG) –, o Dinter
oferecido pelo PPG-AU UFBA se configura como o primeiro curso de doutorado oferecido na cidade. 

No caso da sede de Goiânia, de acordo com o perfil de cada discente, e frente ao desenvolvimento das teses
propostas, os alunos são incentivados a cumprir disciplinas no PPG-PC/UFG sendo garantido o aproveitamento
das disciplinas pela parte do Colegiado do PPG-AU – apoiando a compatibilização dos créditos de atividades
optativas que cada discente precisa preencher. 

Finalmente, para a Matriz de Salvador está previsto o Estágio Obrigatório de pelo menos um semestre letivo
que os alunos de doutorado precisarão cumprir no PPG-AU UFBA. São vários os escopos dessa vivência em
Salvador: a imersão dos discentes nos grupos e laboratórios de pesquisa que tenham correlação com os temas
trabalhados e com seus orientadores; o contato direto com os professores orientadores; a possibilidade de
cursar disciplinas e/ou atividades do programa promotor que não foram nem serão oferecidas nas sedes da
UFG; o desenvolvimento da tese assistida por outros professores e pesquisadores da casa; entre outras
possibilidades que o PPG-AU oferece. 

2.4. FINANCIAMENTO: 

Os custos gerados no desenvolvimento do Dinter têm sido, e serão pagos integralmente pela Instituição
Receptora (a UFG), segundo acordado no projeto de curso. Consiste basicamente em: 

• Despesas de passagens (Salvador-Goiânia-Salvador), diárias e taxas de deslocamento para as missões dos
professores do PPG-AU/UFBA e do PPG-PC/UFG durante os dois primeiros semestres do curso. 

• Passagens (Goiânia-Salvador-Goiânia) e ajuda de custo para a estadia de pelo menos um semestre dos
alunos (professores da UFG) junto ao PPG-AU/UFBA – entre o terceiro e o quinto período do curso. 

• Passagens (Goiânia-Salvador-Goiânia) para as defesas finais (alunos e professores do PPG-PC/UFG) –
oitavo semestre do curso. 

• Itens eventuais: apoio de passagens e diárias para professores de outras universidades para participação na
Oficina a ser organizada pelo Dinter no segundo semestre de 2021; itens de infraestrutura para as disciplinas
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oferecidas na cidade de Goiás. 

2.5. ANDAMENTO DO DINTER: 

Foram colocadas à disposição do Dinter 15 vagas para discentes de doutorado – integralmente preenchidas por
alunos de Goiás a partir de processo seletivo ocorrido no primeiro semestre de 2019. 

A composição do quadro discente ficou bem diversificada, o que está sendo muito favorável às discussões
travadas nas disciplinas ofertadas pelas missões de professores do PPG-AU UFBA e do PPG-PC UFG na
Cidade de Goiás. Foram aprovados professores dos Campi de Goiânia e de Goiás da UFG; professores dos
Campi do IFG e da UEG da Cidade de Goiás; alguns docentes substitutos da UFG; bem como professores de
universidades particulares do estado – todos se matricularam e estão frequentes. A formação e vínculo dos
discentes-docentes está majoritariamente atrelada a cursos de arquitetura e urbanismo, mas também foram
selecionados professores de cursos de geografia e de sociologia (com estas formações em graduação). 

O Dinter foi iniciado no dia 05 de agosto de 2019 e já contou com missões de vários professores do PPG-AU
UFBA, que foram para a Cidade de Goiás ministrar disciplinas (algumas em conjunto com docentes do
Programa em Projeto e Cidade) e orientar alunos – missões financiadas pela Universidade Federal de Goiás. 

2.6. CONCULSÃO: 

O Doutorado Interinstitucional do PPG-AU UFBA com a UFG vai de encontro às metas e estratégias de
fortalecimento do Programa de Pós-Graduação em Projeto e Cidade, bem como das atividades de formação
acadêmica e de fomento à pesquisa nas Regionais Goiás e Goiânia. 

A UFG apresenta-se como instituição triplamente favorecida, pois o Dinter afetará positivamente tanto os
Cursos de Arquitetura e Urbanismo das duas regionais, como o Programa em Projeto e Cidade. 

3. NUCLEAÇÕES DA RESIDÊNCIA TÉCNICA EM ARQUITETURA URBANISMO E ENGENHARIA, CURSO
LATO SENSU PARCEIRO DO PPG-AU: 

A Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia (Residência AU+E/UFBA) – Curso de Especialização
Lato Sensu em Assistência Técnica, Habitação e Direito à cidade da UFBA, foi idealizada pela docente do
nosso quadro permanente, Professora Ângela Maria Gordilho – que a coordenou até o ano de 2019. Desde sua
proposição, no ano de 2011, o curso é apoiado pelo PPG-AU, tendo em seu corpo docente: 6 professores do
programa; 11 discentes do doutorado (7 desses Professores da FAUFBA); e pelo menos 17 egressos. 

A Residência AU+E/UFBA é uma parceria da Faculdade de Arquitetura, através do PPG-AU UFBA, com a
Escola Politécnica da UFBA. Como curso de especialização lato sensu de caráter permanente, envolve um
grande número de docentes e discentes, gestores, instituições públicas, lideranças comunitárias e centenas de
participantes locais, com potencial de posterior implantação dos projetos propostos, fortalecendo assim
inserção social da universidade, melhorias habitacionais e ampliação do campo profissional. Potencializa,
assim, um programa de residências profissionais nessa área, em rede nacional. 

A metodologia implantada permite que o curso funcione com recursos próprios da universidade (sede e apoio
para funcionamento; professores; infraestrutura), garantindo a sua continuidade autossustentada, nas seguidas
edições já realizadas 2013/14, 2015/16 e 2017/18, agora em vias de transformação desse curso para caráter
permanente, nesta universidade, a partir da 4ª. edição, em 2020. Até então, recebeu apoios financeiros em
editais: PROEXT/MEC, em 2013 e 2014; PROEXT/UFBA 2016 e 2018; e Ministério Público/BA, Chamada
Pública 2019. 

O processo de enriquecimento e ampliação das ações de solidariedade e nucleação avançou em 2017 com a
implantação da terceira turma da Residência. A partir de então a Residência AU+E passou a constituir-se como
um importante indicador de solidariedade e nucleação no alcance do PPG-AU UFBA. 
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Atualmente conta com nucleações na Universidade Federal da Paraíba, Universidade de Brasília, Universidade
Federal de Pelotas e Universidade Federal do Ceará. 

Abaixo listamos as coordenações das nucleações constituídas: 

• Elisabetta Romano (docente UFPB). 
• Liza Maria Souza de Andrade (docente UnB). 
• Nirce Saffer Medvedoviski (docente UFPel). 
• Renato Pequeno (docente UFC). 

4. DESTINO DOS EGRESSOS DE MESTRADO E DOUTORADO DO PPG-AU: 

Outro importantíssimo índice de nucleação reside na alta porcentagem de egressos do PPG-AU que vão atuar
em outras cidades – seja do estado da Bahia, do Brasil ou de outros países –, muitos atuando como
professores em universidades públicas ou privadas, algumas vezes incorporando os quadros das pós-
graduações de outras universidades fora de Salvador, mas também atuando como funcionários públicos em
campos pertinentes às áreas de concentração e linhas de pesquisa do programa. Assim: 

• Sobre o destino dos egressos de doutorado, após a defesa final, podemos constatar que 40 dos 97
concluintes no quadriênio foram para outras cidades levar a formação e a qualificação oferecidas pelo PPG-AU
(41,2%). Desses 40 egressos que foram trabalhar fora de Salvador, 26 (65%) foram para outros destinos no
Nordeste; desses, 6 foram para outras cidades na Bahia, como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna
– três das maiores cidades do estado. Finalmente, 14 dos 40 egressos foram para outros estados ou países
(35% dos ex-alunos que foram trabalhar fora de Salvador). 

• Sobre o destino dos egressos de mestrado, após a defesa final, podemos constatar que 43 dos 127
concluintes no quadriênio foram para outras cidades contribuir com a formação e qualificação oferecidas pelo
PPG-AU (33,9%). Desses 43 egressos que foram trabalhar fora de Salvador, 17 (39,5%) foram para outros
destinos no Nordeste; desses, 6 foram para outras cidades na Bahia, como Feira de Santana, Vitória da
Conquista, Barreiras – três dos maiores polos econômicos do estado. Finalmente, 17 dos 43 egressos foram
para outros estados do Brasil, e 9 para outros países – com um total de 26 ex-alunos (60,5% dos ex-alunos que
foram trabalhar fora de Salvador). 

Estas análises quantitativas demonstram como o PPG-AU é um polo maduro de exportação de profissionais
com sólida formação técnica e crítica para outras cidades, estados e países – o que revela mais um indicativo
muito positivo da questão da nucleação. 

Para além disso, se confirma a imensa contribuição que oferece para a qualificação de profissionais que vão
exercer ofícios acadêmicos, científicos, técnicos na região em que o programa se insere – que tiveram como
destino outras cidades do Nordeste; contando com Salvador, 81,4% dos ex-alunos de doutorado e 79,5% dos
de mestrado atuam profissionalmente no Nordeste brasileiro. 

Finalmente, impressiona também a formação de alunos estrangeiros de mestrado que retornam para seus
países de origem – 9 egressos (7,1% do total). 

5. PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES DO PPG-AU EM BANCAS FINAIS DE MESTRADO E DOUTORADO
FORA DO ÂMBITO DO PROGRAMA 

Um forte indicador de solidariedade é o grande número de bancas de mestrado, mestrado profissional e
doutorado que professores do programa participaram entre 2017 e 2019 – fora do âmbito do PPG-AU. 

Na Plataforma Lattes constatamos que 26 docentes do PPG-AU indicaram bancas que fizeram em outros
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programas. 

Foram registradas 57 bancas finais de mestrado (43 em programas da UFBA) e 39 bancas finais de doutorado
(15 em programas da UFBA). Ou seja, docentes do PPG-AU participaram, no quadriênio, de 96 bancas – uma
média de 2,5 bancas fora do programa para os professores credenciados entre 2017 e 2019. 

Dessas 96 bancas, 58 foram feitas em outros programas da UFBA e 38 fora da IES. 

A lista completa de bancas fora do programa por rofessor do PPG-AU pode ser consultada no item (14) “Outras
Informações”. 

6. PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES DO PPG-AU EM COMITÊS CIENTÍFICOS DE EVENTOS NACIONAIS
E INTERNACIONAIS 

Outro indicador de solidariedade é a intensa participação de docentes do programa em comissões científicas de
importantes eventos nacionais e internacionais. 

Até agora, no quadriênio, mais de 40 eventos nacionais e internacionais contaram com docentes do programa
em seus comitês científicos, como pode-se aferir na lista dos eventos abaixo, tirada da Plataforma Sucupira: 

• 6° ENANPARQ 2020 - BRASÍLIA – 2019. 
• 27º CONGRESSO MUNDIAL DE ARQUITETOS UIA 2020 RIO – 2020. 
• 11º FÓRUM MESTRES E CONSELHEIROS: FORMAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO – 2019. 
• 13º SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL 'ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA. 25 ANOS DO
DOCOMOMO BRASIL. TODOS OS MUNDOS. UM SÓ MUNDO' – 2019. 
• 2° SEMINÁRIO ARQUITETURA VERNÁCULA – 2019. 
• 2º ENCONTRO ESPAÇOS NARRADOS – 2019. 
• 3°CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO LUSO-BRASILEIRA (CIHCLB) – 2019.
• 3º SIMPÓSIO CIENTÍFICO DO ICOMOS BRASIL – 2019. 
• 4º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PROJETO: REQUALIFICAÇÃO URBANA E CULTURA DA CIDADE -
LADEIRA DA MISERICÓRDIA, SALVADOR – 2019. 
• 6º SEMINÁRIO INTERNACIONAL MUSEOGRAFIA E ARQUITETURA DE MUSEUS – 2019. 
• 8° DOCOMOMO NORTE E NORDESTE – PALMAS – 2019. 
• 9° FÓRUM DE PESQUISA FAU-MACKENZIE – 2019. 
• 9º PROJETAR – 2019. 
• COLLOQUE INTERNATIONAL RÉCITS DE VILLE. USAGES DE L'HISTOIRE ET CHANGEMENT URBAIN –
2019. 
• ENCONTRO NACIONAIL SOBRE ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO (ENSEA) | XX CONGRESSO
DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO (CONABEA) – 2019. 
• III SEMINÁRIO CACAL CULTURA, ARQUITETURA E CIDADE NA AMÉRICA LATINA – 2019. 
• IV SAMA - SEMINÁRIO DE ARQUITETURA MODERNA NA AMAZÔNIA – 2019. 
• IV SEMINÁRIO URBANISTAS E URBANISMO NO BRASIL – 2019. 
• SIMPÓSIO PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA E OUTROS FAZERES DA CIDADE – 2019. 
• URBBA[19] – 2019. 
• VII CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLA DOCUMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E RECUPERO DEL
PATRIMONIO ARCHITETTONICO E SULLA TUTELA PAESAGGISTICA - CONVEGON REUSO – 2019. 
• XI JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA ESCOLA DA CIDADE – 2019. 
• XV ENCONTRO DE ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES EM CULTURA - XV ENECULT – 2019. 
• XXII CONGRESO DE ESCUELAS Y FACULTADES PÚBLICAS DE ARQUITECTURA DE AMÉRICA DEL SUR
(ARQUISUR) – 2019. 
• CORPOCIDADE 6 – 2018. 
• II CONGRESSO CIENTÍFICO DO ICOMOS BRASIL – 2018. 
• SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS – 2018. 
• URBBA[18] – 2018. 
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• V ENANPARQ – 2018. 
• VI CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLA DOCUMENTAZIONE, CONSERVAZIONE E RECUPERO DEL
PATRIMONIO ARCHITETTONICO E SULLA TUTELA PAESAGGISTICA – 2018. 
• XV SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO (SHCU) – 2018. 
• XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA – CIDADES VERDES E RESILIENTES –
2018. 
• ARQUIMEMÓRIA 5 – ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE PATRIMÔNIO EDIFICADO – 2017. 
• COLÓQUIO DOCOMOMO-BA E MOSTRA DE FILMES DOCOMOMO-BR – 2017. 
• CONGRESSO URBBA[17]: URBANISMO EM COMUM – 2017. 
• ENCONTRO SOBREVIVÊNCIAS, MONTAGENS, ANACRONISMOS – 2017. 
• FÓRUM NACIONAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL DO IAB – 2017. 
• SEMANA DE ABERTURA DA RESIDÊNCIA AU+E/UFBA - 2017/18 – 2017. 
• URBBA[17] – 2017. 
• VIII SEMINÁRIO PROJETAR – 2017. 
• XV SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA URBANA – SIMPURB – 2017. 

7. PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES DO PPG-AU EM BANCAS EXAMINADORAS DE CONCURSOS PARA
PROFESSOR EFETIVO OU EM COMISSÕES DE JULGAMENTO PARA PROFESSOR TITULAR – FORA DO
ÂMBITO DA UFBA: 

Entre 2017 e 2019, professores do PPG-AU foram membros de diversas bancas de concursos para professor
fora do âmbito da UFBA: considerando bancas para promoção de professores titulares, e bancas para docentes
efetivos de universidades públicas fora do âmbito da Universidade Federal da Bahia. 

Foram, ao todo, 20 participações, outro excelente índice de solidariedade. Abaixo segue a lista das
participações: 

ANA FERNANDES 
• Promoção na Carreira Docente do Professor Janio Santos para Professor Pleno. 2019. Universidade Estadual
de Feira de Santana. 
• Promoção ao cargo de Professor Titular UnB Prof. Benny Schvarsberg. 2019. Universidade de Brasília. 
• Promoção ao cargo de Professora Titular UFPe Virginia Pontual. 2018. Universidade Federal de Pernambuco. 
• Concurso Público para Professor de Engenharia Ambiental e Urbana - Planejamento Urbano e Ambiental.
2019. Universidade Federal do ABC. 

ANTONIO PEDRO ALVES DE CARVALHO 
• Processo de Promoção na Carreira Docente (Professor Titular) da Professora Mara Clécia Dantas Souza.
2019. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. 

ARIVALDO LEÃO DE AMORIM 
• Concurso Público para Professor Titular Livre na área de Teoria e prática do projeto de arquitetura e
urbanismo. 2019. Universidade Federal de Minas Gerais. 
• Progressão funcional à classe de Professor Titular na área de Projeto e Expressão Gráfica. 2018.
Universidade Federal da Paraíba. 
• Progressão funcional à classe de Professor Titular na área de Expressão Gráfica. 2017. Universidade Federal
de Pelotas. 
• Concurso público 
• Concurso público para o magistério superior na área de Projeto e expressão. 2019. Universidade Federal da
Paraíba. 
• Concurso Público para Professor Doutor MS-3.1, na área de Projeto de Arquitetura e Building Information
Modeling. 2017. Universidade Estadual de Campinas. 

FRANCISCO DE ASSIS COSTA 
• Banca Julgadora para seleção de professor na área de Expressão Gráfica FAU UFAL. 2017. Universidade
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Federal de Alagoas. 

GILBERTO CORSO PEREIRA 
• Comissão Especial de Avaliação da Defesa do Memorial de Maria Angela de Almeida Souza, para Professor
Titular. 2018. Universidade Federal de Pernambuco. 
• Comissão Especial de Avaliação de Ana Rita Sá Carneiro Ribeiro, para Professor Titular. 2018. Universidade
Federal de Pernambuco. 

MÁRIO MENDONÇA DE OLIVEIRA 
• Comissão Avaliadora - Promoção por desempenho acadêmico a Professor Titular. 2019. Universidade Federal
de Minas Gerais. 
• Avaliação de desempenho para a Classe e de Professor Titular. 2018. Universidade Federal de Minas Gerais. 
• Avaliação de desempenho para a Classe e de Professor Titular. 2017. Universidade Federal do Pará. 
• Avaliação de desempenho para a Classe e de Professor Titular. 2017. Universidade Estadual de Campinas. 

NAIA ALBAN SUAREZ 
• Comissão Especial de Avaliação do Concurso de Professor Titular-Livre do Departamento de Projetos da
Escola de Arquitetura da UFMG. 2019. Universidade Federal de Minas Gerais. 

RODRIGO ESPINHA BAETA 
• Concurso para Professor Adjunto A, Nível I, para o Departamento de Análise Crítica da Arquitetura da EA
UFMG. 2019. Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. 

8. PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES DO PPG-AU COMO DOCENTES OU COMO PARTICPANTES
EXTERNO EM OUTROS PROGRAMAS BRASILEIROS 

Dando continuidade às demonstrações de solidariedade relativas ao PPG-AU, vários professores permanentes
e colaboradores do programa fazem parte do corpo docente de outros PPGs, acadêmicos e profissionais, do
Brasil. 

A partir da Plataforma Sucupira, detectamos que 18 docentes do PPG-AU atuam, ou atuaram no quadriênio,
em outros 22 programas de pós-graduação brasileiros – um excelente indício de solidariedade. 

De mesma forma, todos os professores do PPG-AU estiveram registrados como participantes externos de
algum outro programa, em algum momento do quadriênio. Na verdade, detectamos cerca de 173 vezes em que
docentes do PPG-AU aparecem como participantes externos – uma ótima média de 4,4 participações por
docente, considerando o corpo docente registrado e ativo entre 2017 e 2019. 

9. PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES DO PPG-AU COMO REVISORES DE PROJETOS DE FOMENTO OU
COMO PARECERISTAS AD HOC EM AGÊNCIAS DE FOMENTO 

Outro índice de solidariedade que se mantém bastante alto para o PPG-AU é a participação de muitos
membros de seu corpo docente como revisores de projetos de fomento e/ou como pareceristas ad hoc das
agências. 

Detectamos no quadriênio, para além dos 12 bolsistas de produtividade do CNPQ do PPG-AU – que são
naturalmente revisores de fomento – 16 professores que atuam para agências de fomento nacionais, estaduais
– ou para entidades internacionais. 

1. ALINE MARIA COSTA BARROSO: 
FUNCAP; FAPDF. 

2. ANA MARIA FERNANDES: 
CNPQ; Fullbright Commission in Brazil; FAPESP; MACKPESQUISA; CAPES. 
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3. ANGELA MARIA GORDILHO SOUZA: 
FACEPE; CNPQ; FAPESB; CAPES. 

4. ANGELO SZANIECKI PERRET SERPA: 
CNPQ. 

5. ANTONIO PEDRO ALVES DE CARVALHO 
FAPESP; CNPQ. 

6. ARIVALDO LEAO DE AMORIM 
FAPESB; Fundo Mackenzie de Pesquisa; FAPITEC-SE; Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca; FUNDECT-MS; CAPES; FAPESP; FAPDF; FACEPE; CNPQ. 

7. GRISELDA PINHEIRO KLUPPEL 
FAPESP. 

8. JOSE CARLOS HUAPAYA ESPINOZA 
FAPESP; Fundo Mackenzie de Pesquisa. 

9. JULIANA CARDOSO NERY 
Fundo Mackenzie de Pesquisa. 

10. MARCIO COTRIM CUNHA 
CNPQ, CAPES. 

11. MÁRIO MENDONCA DE OLIVEIRA 
International Council on Monuments and Sites (Icomos); CNPQ, CAPES. 

12. NAIA ALBAN SUAREZ 
FAPESP, FAPDF. 

13. NIVALDO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR 
FAPESP; FAPDF, International Council on Monuments and Sites (Icomos). 

14. PAOLA BERENSTEIN JACQUES 
CNPQ; CAPES. 

15. PASQUALINO ROMANO MAGNAVITA 
CNPQ; CAPES. 

16. RODRIGO ESPINHA BAETA 
FAPESP. 

Acompanhamento de Egressos

Acompanhamento de Egressos 

O alto nível da qualificação e da formação discente pode ser demonstrado através do destino profissional que
os egressos assumiram (ou consolidaram) nesse quadriênio – mas também pelo número de produções
científicas dos nossos ex-alunos registradas na Plataforma Sucupira, assim como no destaque a produções
acadêmicas e a cargos especiais que alguns de nossos egressos assumiram. 

Antes, é preciso dizer que seguimos o entendimento da ideia de “egresso” da CAPES e que consta na
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Plataforma Sucupira: considerando o ex-aluno como vinculado ao programa até 5 anos após a defesa final –
após a conclusão do mestrado ou doutorado. 

Logo, em termos de ocupação profissional, analisamos os ex-alunos a partir dos concluintes do ano de 2012 –
já que ainda eram egressos no ano de 2017 (primeiro ano do quadriênio). 

No que tange à produção intelectual, seguimos o registro da Sucupira, no qual o egresso se mantém como tal
até o quinto ano após a defesa. Porém, não conseguimos registrar a produção de 2017 dos egressos de 2012,
já que eles não constam na Plataforma Sucupira – que se iniciou em 2013 (diminuindo significativamente o
número de produções e a nossa média). 

1. OCUPAÇÃO PROFISSIONAL DOS EGRESSOS DE DOUTORADO: 

Contabilizamos e analisamos a ocupação profissional de 100% dos 97 egressos, avaliando aqueles alunos de
doutorado que concluíram o curso de 2012 a 2019 (ainda falta contabilizar o do ano de 2020). 

Abaixo seguem as análises a partir das bases quantitativas: 

1.1. ATUAÇÃO DOCENTE DOS EGRESSOS DE DOUTORADO: 

• Verificamos que 85 dos 97 egressos de doutorado para esse quadriênio atuam ou atuaram em algum
momento, após a conclusão do curso, como docentes de terceiro grau em faculdades ou universidades – o que
dá a excelente proporção de 87,6% dos concluintes. 

• Desses 85 egressos que atuam ou atuaram no ensino de terceiro grau, 74 são – ou foram em algum
momento, após a defesa final – professores em instituições públicas, o que dá uma média de 87,1% dos ex-
alunos professores. 

• Dos 97 egressos do quadriênio, 36 são – ou foram em algum momento após a defesa final – professores da
UFBA (37,1%); e desses, 23 são professores efetivos da Faculdade de Arquitetura da UFBA e 2 foram
professores substitutos da mesma unidade (25,7% entre todos os egressos). 

• Finalmente, é importante registrar que 15 ex-alunos do doutorado (15,5% do total) foram incorporados no
quadro de docentes permanentes ou colaboradores em programas de pós-graduação stricto sensu até 5 anos
após a defesa final – ou seja, enquanto egressos do PPG-AU UFBA. Esse fato revela um resultado excelente
no que diz respeito à nucleação. Desses, 9 são professores do PPG-AU (o que demonstra o grande esforço de
renovação do quadro docente empreendido nos últimos anos); outros 9 egressos atuam em programas de
diversas áreas da Bahia e de outros estados – a soma ultrapassa 15 porque três deles atuam no PPG-AU e em
outro programa. 

Assim, mantém-se a tendência histórica de absorção da quase totalidade dos egressos do curso de doutorado
no magistério superior. Essa inserção maciça na vida acadêmica é o que proporciona a esses egressos uma
expressiva participação em projetos de pesquisa e extensão, bem como com uma produção acadêmica e
científica significativa – como será visto mais à frente. 

Também vale dizer a importância da formação de doutorado do PPG-AU para a composição dos quadros da
universidade e, mais particularmente, da FAUFBA e do próprio programa – já que mais de um quarto dos
egressos se tornou professor da faculdade. 

1.2. DESTINO GEOGRÁFICO DOS EGRESSOS DE DOUTORADO: 

• Sobre o destino dos egressos, após a defesa final, podemos constatar que 40 dos 97 concluintes no
quadriênio foram para outras cidades levar a formação e a qualificação oferecidas pelo PPG-AU (41,2%). 
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• Desses 40 egressos que foram trabalhar fora de Salvador, 26 (65%) foram para outros destinos no Nordeste;
desses, 6 foram para outras cidades na Bahia, como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna – três das
maiores cidades do estado. 

• Finalmente, 14 dos 40 egressos foram para outros estados ou países (35% dos ex-alunos que foram trabalhar
fora de Salvador). 

Esta última análise quantitativa demonstra como o PPG-AU é um polo maduro de exportação de profissionais
com sólida formação técnica e crítica para outras cidades, estados e países (mais de 40% dos egressos). 

Para além disso, se confirma a imensa contribuição que oferece para a qualificação de profissionais que vão
exercer ofícios acadêmicos, científicos, técnicos na região em que o programa se insere: 26,8% tiveram como
destino outras cidades do Nordeste; contando com Salvador, 81,4% dos ex-alunos atuam profissionalmente no
Nordeste brasileiro. 

1.3. EGRESSOS DE DOUTORADO QUE SÃO SERVIDORES PÚBLICOS: 

• Verificou-se que 11 dos 97 egressos do quadriênio são servidores públicos – ou seja, 11,34%, o que mantém
a média histórica do PPG-AU. 

• Se consideramos os ex-alunos que são servidores públicos, em conjunto com aqueles que atuam ou atuaram
na docência em instituições públicas, chegamos a um número de 85 egressos. Ou seja, 87,6% dos ex-alunos
do PPG-AU trabalham, ou trabalharam em algum momento após a conclusão do doutorado, como funcionários
públicos. 

Assim, o programa tem uma inequívoca importância na formação e qualificação de profissionais que irão
contribuir para a esfera pública, em ofícios pertinentes às suas áreas de concentração e linhas de pesquisa –
especialmente no âmbito do planejamento urbano e da proteção do patrimônio arquitetônico e urbanístico: em
universidades; em secretarias de planejamento, meio ambiente, reforma agrária; no ministério público; em
órgãos de preservação do patrimônio (como o IPHAN ou o IPAC Bahia). 

1.4. FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EGRESSOS DE DOUTORADO: 

• Foi possível levantar que 14 dos 97 egressos de doutorado fazem ou fizeram pós-doutorado em instituições
brasileiras ou do exterior (14,4%). 

• Para além disso, 7 dos 12 egressos que não são ou foram docentes, atuam como pesquisadores em
instituições de ensino ou pesquisa em áreas afins àquelas do PPG-AU (7,2% do total). 

Estes números demonstram como diversos ex-alunos de doutorado vão buscar uma formação acadêmica
continuada de alto nível. 

2. OCUPAÇÃO PROFISSIONAL DOS EGRESSOS DE MESTRADO: 

Contabilizamos e analisamos a ocupação profissional de 99,2% dos 127 egressos (só não conseguimos os
dados de um ex-aluno), considerando aqueles egressos de mestrado que concluíram o curso de 2012 a 2019
(ainda falta contabilizar o do ano de 2020). 

Abaixo seguem as análises a partir das bases quantitativas: 

2.1. ATUAÇÃO DOCENTE DOS EGRESSOS DE MESTRADO: 

• Verificamos que 63 dos 127 egressos de mestrado para esse quadriênio atuam ou atuaram em algum
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momento, após a conclusão do curso, como docentes de terceiro grau em faculdades ou universidades – o que
dá uma excelente proporção de 46,6% dos concluintes. 

• Desses 63 egressos que atuam ou atuaram no ensino de terceiro grau, 32 são – ou foram em algum
momento, após a defesa final – professores em instituições públicas, o que dá uma média de 50,8% dos ex-
alunos professores. 

• Dos 127 egressos do quadriênio, 21 são – ou foram em algum momento, após a defesa final – professores da
UFBA (16,5%); e desses, 10 são professores efetivos da Faculdade de Arquitetura da UFBA e 9 são – ou foram
em algum momento após a defesa final da dissertação – professores substitutos da mesma unidade (15% de
total de egressos). 

Embora a inserção profissional dos egressos do mestrado, além de historicamente mais diversificada do que a
dos egressos do doutorado, se caracterize pela não exclusividade, as informações obtidas mostram um
crescimento exponencial do número daqueles que atuam no magistério superior em relação ao último
quadriênio: quase metade dos ex-alunos de mestrado são – ou foram em algum momento, após a conclusão do
curso – professores em faculdades e universidades privadas, e/ou em universidades e institutos públicos. E a
grande maioria atua como docente efetivo (cerca de 80% do total dos egressos envolvidos no ensino). 

A formação de mestrado é ainda um ensaio para a maturidade acadêmica dos discentes; logo, o alto percentual
de egressos do PPG-AU atuando como docentes demonstra, mais uma vez, a alta qualidade da formação do
programa. 

Não obstante, vale dizer que se desconsiderássemos o ano de 2019 teríamos 62 egressos trabalhando com
ensino de terceiro grau para um total 104 – o que subiria a percentagem de 46,6% para 59,6%. Isso se justifica
pelo fato de os egressos de mestrado de 2019 ainda estarem se posicionando no mercado – e a diferença do
percentual de 13% se deve a isso. 

Também vale dizer a importância da formação do mestrado do PPG-AU para a composição dos quadros da
universidade e, mais particularmente, da FAUFBA – já que uma parcela significativa do total de egressos (15%)
se tornou professor da faculdade. Mesmo com muitos deles tendo sido professores substitutos, mais de metade
dessa fração (10 egressos) foi aprovada em concursos para docente efetivo após a defesa final. 

2.2. DESTINO GEOGRÁFICO DOS EGRESSOS DE MESTRADO: 

• Sobre o destino dos egressos, após a defesa final, podemos constatar que 43 dos 127 concluintes no
quadriênio foram para outras cidades contribuir com a formação e qualificação oferecidas pelo PPG-AU
(33,9%). 

• Desses 43 egressos que foram trabalhar fora de Salvador, 17 (39,5%) foram para outros destinos no
Nordeste; desses, 6 foram para outras cidades na Bahia, como Feira de Santana, Vitória da Conquista,
Barreiras – três dos maiores polos econômicos do estado. 

• Finalmente, 17 dos 43 egressos foram para outros estados do Brasil, e 9 para outros países – com um total de
26 ex-alunos (60,5% dos ex-alunos que foram trabalhar fora de Salvador). 

Esta última análise quantitativa demonstra como o PPG-AU, também no mestrado, é um polo maduro de
exportação de profissionais com sólida formação técnica e crítica para outras cidades, estados e países – com
cerca de um terço dos egressos construindo sua carreira em outros destinos. 

Impressiona, particularmente, a formação de alunos estrangeiros que retornam para seus países de origem – 9
egressos (7,1% do total). Mas não deixa de se confirmar a contribuição que o programa oferece para a
qualificação de profissionais que vão exercer ofícios acadêmicos, científicos, técnicos na região em que o
programa se insere: contando com Salvador, 79,5% dos ex-alunos atuam profissionalmente no Nordeste
brasileiro. 
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2.3. EGRESSOS DE MESTRADO QUE SÃO SERVIDORES PÚBLICOS: 

• Verificou-se que 29 dos 127 egressos do quadriênio são servidores públicos. 

• Se consideramos os ex-alunos que são servidores públicos em conjunto com aqueles que atuam ou atuaram
na docência em instituições públicas, chegamos a um número de 61 egressos. Ou seja, 48% dos ex-alunos do
PPG-AU trabalham, ou trabalharam em algum momento após a conclusão do mestrado, como funcionários
públicos. 

Assim como no doutorado, o programa tem uma inequívoca importância na formação e qualificação de
profissionais que irão contribuir para a esfera pública, em ofícios pertinentes às suas áreas de concentração e
linhas de pesquisa – especialmente no âmbito do planejamento urbano e da proteção do patrimônio
arquitetônico e urbanístico. Contudo, desperta o fato de, no mestrado, o percentual de servidores técnicos
administrativos ser quase o dobro do doutorado – o que confirma a maior diversidade dos perfis profissionais
oriundos do mestrado, se comparados ao doutorado. 

2.4. FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EGRESSOS DE MESTRADO: 

• Foi possível levantar que 51 dos 127 egressos de doutorado fazem ou fizeram pós-doutorado em instituições
brasileiras ou do exterior (40,2%). 

• Desses, 37 fazem ou fizeram doutorado no PPG-AU UFBA – uma taxa de 72,5% entre os estudantes ou
egressos de doutorado. 

• Para além disso, 27 dos 63 egressos que não são ou foram docentes, declararam que atuam ou atuaram
como pesquisadores em instituições de ensino ou pesquisa, em áreas afins àquelas do PPG-AU (21,2% do
total). 

Estes números demonstram como quase metade dos egressos já ingressaram, ou concluíram o curso de
doutorado; e mais de um quinto prossegue sua experiência de pesquisa de alto nível em instituições de ensino
públicas – o que revela a tendência de absorção ainda maior desses profissionais em quadros docentes de
universidades, especialmente na esfera pública. 

CONCLUSÃO: OCUPAÇÃO PROFISSIONAL DOS EGRESSOS DO PG-AU (MESTRADO E DOUTORADO): 

Considerando os 224 egressos de mestrado e doutorado comtemplados até agora (ainda faltam os de 2020
para fechar o quadriênio), apontamos que 148 ex-alunos estão, ou estiveram inseridos em algum momento no
ensino superior após a defesas de suas teses ou dissertações; da mesma forma, detectamos que 40 ex-alunos
trabalham como servidores públicos com funções pertinentes à sua formação no programa. Desses egressos, 8
acumulam – ou acumularam – seus cargos de servidores com a docência de terceiro grau. 

Deste modo, podemos deduzir que 180 (148 + 40 - 8) dos 224 egressos de mestrado e doutorado (80,3% do
total) apresentam uma situação de inserção profissional extremamente positiva – e totalmente em acordo com
as metas do programa –, o que atesta os resultados mais que satisfatórios do PPG-AU em termos de formação
pedagógica e científica. 

A média de mais de 40% de egressos de doutorado e mais de 30% de mestrado que vão acorrer a outras
cidades e estados após a conclusão dos cursos, revela a força do programa no que se refere ao esforço de
nucleação. 

Finalmente, a formação continuada de pós-doutorado ou doutorado de grande porcentagem dos egressos
demonstra o perfil acadêmico naturalmente provocado pelo programa nos profissionais que aqui se qualificam. 
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3. INDICADORES DA QUALIDADE DA FORMAÇÃO DOS EGRESSOS: PREMIAÇÕES 

Como já foi antecipado resumidamente no item (1) “Histórico e Contextualização”, não é improvável que o PPG-
AU tenha sido o programa cujos egressos receberam mais prêmios no quadriênio, especialmente ao
considerarmos as honrarias mais significativas da área – ANPARQ, ANPUR e CAPES: nesse quadriênio
egressos do PPG-AU já foram contemplados com 4 premiações: 

• II Prêmio Rodrigo Simões de Teses de Doutorado, atribuído pela ANPUR – Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (2019): Tese de Doutorado “Práxis de Política
Urbana no Brasil: Movimentos e Articulações Nacionais e Internacionais na Construção do Direito à Cidade”, de
Liana Silvia de Viveiros Oliveira, orientada pela Professora Ana Fernandes e co-orientada pela Professora
Angela Franco. 

• Prêmio ANPARQ – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo,
Categoria Dissertação (2018): Dissertação de Mestrado “A Casa do Velho: o significado da matéria no
Candomblé”, de autoria de Denis Alex Barboza de Matos, orientada pela Professora Márcia Genésia de
Sant'Anna e co-orientada pelo professor Fábio Macêdo Velame. 

• Prêmio CAPES de Tese (2017): Tese de Doutorado “Do direito autoconstruído ao direito à cidade:
Porosidades, conflitos e insurgências em Saramandaia”, de autoria de Adriana Nogueira Vieira Lima, orientada
pela Professora Ana Fernandes; 

• I Prêmio Rodrigo Simões de Teses de Doutorado, atribuído pela ANPUR – Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (2017): Tese de Doutorado “Corpo, discurso e
território: a cidade em disputa nas dobras da narrativa de Carolina Maria de Jesus”, de autoria de Gabriela
Leandro Pereira (hoje Professora do programa), orientada por Professora Ana Fernandes. 

Com isso, o PPG-AU UFBA ganhou as duas versões do Prêmio da Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (ANPUR) de Teses de Doutorado, depois de ter sido
denominado Prêmio Rodrigo Simões de Teses de Doutorado. 

OUTROS PRÊMIOS ATRIBUÍDOS A EGRESSOS DO PPG-AU UFBA: 

• 14º Prêmio Arquiteto e Urbanista do ano – Setor Privado (2019): Outorgado pela Federação Nacional dos
Arquitetos e Urbanistas pela “Obra da Sede do Programa NEOJIBA – Revitalização e Restauração do Parque
do Queimado em Salvador”: prêmio recebido pelo Professor da FAUFBA (e seu atual diretor) Sergio Kopinski
Ekerman (egresso do doutorado em 2018), em parceria com a arquiteta Olivia de Oliveira de Lausanne / Suíça. 

• Terceiro Lugar no VI Prêmio República de Valorização do Ministério Público Federal, categoria Advocacia
(2018): trabalho intitulado "Os caminhos percorridos para o Tombamento Municipal da Pedra de Xangô”,
atribuído à Maria Alice Pereira da Silva (egressa do mestrado em 2017 e atualmente discente do doutorado).
Destaque da premiação oferecida pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) e Centro
Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em reconhecimento aos ganhos sociais dessa atuação para a preservação
do lugar sagrado. 

• Medalha Mário de Andrade (2017), concedida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), que reconhece contribuições notórias à valorização e preservação do patrimônio cultural. Atribuída ao
Professor do PPG-AU Nivaldo Vieira de Andrade Junior (ainda egresso do programa em 2017, já que concluiu o
doutorado em 2012), bem como aos professores do PPPG-AU Mário Mendonça de Oliveira e Marcia
Sant’Anna. 

4. INDICADORES QUANTITATIVOS DA PRODUÇÃO DOS EGRESSOS: 
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Não foi fácil levantar a produções dos egressos do programa (referente a este quadriênio) e registrá-la na
plataforma sucupira. Mas podemos dizer que, mesmo com muitas lacunas, a produção acadêmica e científica
no quadriênio, foi bastante significativa. 

Em termos quantitativos, registramos 741 vezes em que o nome de um egresso aparece em produções no
quadriênio (até o ano de 2019) – o que não quer dizer que existem 741 produtos acadêmicos e científicos com
egressos como autores, pois uma produção pode ter mais de um ex-aluno como autor: 

Indicamos abaixo quantas vezes aparece o nome de egressos nas seguintes categorias: 

• Livros e Capítulos: 50. 
• Periódicos: 64. 
• Artigos em Anais de Eventos: 179. 
• Apresentações de Trabalho: 368. 
• Organizações de Eventos: 45. 
• Cursos de Curta Duração: 43. 
• Serviços Técnicos: 113 

Contudo, já comentamos que não conseguimos armazenar a produção de 2017 dos egressos de 2012, já que
eles não constam como discentes nem concluintes na Plataforma Sucupira – que se iniciou em 2013. Esta
situação – fora de nosso controle – diminuiu significativamente a produção de egressos registrados na
plataforma. Se pegarmos, por exemplo, apenas dois egressos de 2012 – que se tornaram professores do PPG-
AU, e por isso possuem registro de produção em 2017– a quantidade de produtos aumenta significativamente. 

Na verdade, o Professor Nivaldo Andrade teve uma produção expressiva no ano de 2017 (quando ainda era
egresso do programa): 69 produtos ao todo – 5 livros e capítulos; 1 periódicos; 13 artigos em anais de eventos;
27 apresentações de trabalho; 4 organizações de eventos; 19 serviços técnicos. 

O Professor José Carlos Huapaya também teve uma produção expressiva nesse ano (quando ainda era
egresso do programa): 24 produtos ao todo – 4 livros e capítulos; 9 artigos em anais de eventos; 5
apresentações de trabalho; 4 organizações de eventos; 2 serviços técnicos. 

Somando os produtos dos dois com o total já apresentado, computamos mais de 830 produções para
quadriênio – sem considerar a imensa subnotificação de produtos de egressos, difíceis de levantar. Este
número revela a solidez e a continuidade da formação acadêmica, crítica, científica, técnica que o programa
oferece. 

5. INDICATIVOS QUALITATIVOS DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DOS EGRESSOS: 

Saindo do âmbito quantitativo para a esfera qualitativa, destacamos abaixo algumas produções de egressos
revestidas de alta qualidade, e lançadas entre 2017 e 2019: 

5.1. LIVROS: 

• Livro "Pedra de Xangô: um lugar sagrado afro-brasileiro" (2019), da egressa de mestrado de 2017 e discente
de doutorado, Maria Alice Pereira da Silva, fruto de sua dissertação de mestrado. O livro foi editado e
patrocinado pela Fundação Gregório de Matos (Prefeitura de Salvador). A dissertação de mestrado, bem como
o livro, fizeram parte do esforço da advogada para a proteção da Pedra de Xangô (grande marco da cultura e
das religiões de matriz africana em Salvador), bem como para a preservação de seu entorno natural. A partir
dos estudos e da atuação da egressa, entre 2017 e 2019 foi criada a APA Municipal Assis Valente e o Parque
em Rede Pedra de Xangô. Nesse mesmo período, como fruto maior desse trabalho, a Fundação Gregório de
Matos tombou, no âmbito da Prefeitura Municipal de Salvador, a Pedra de Xangô como Patrimônio Cultural da
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Cidade de Salvador e criou o Parque Nacional Geosítio Pedra de Xangô. Para além disso, a egressa ministrou
mais de 30 conferências – registradas na Sucupira – sobre o tema, divulgando a importância da preservação do
monumento natural-cultural. Sua última iniciativa foi colocar no ar website para divulgações de ações
relacionadas à Pedra de Xangô e ao tema da cultura africana e afro-brasileira:
http://www.pedradexango.com.br/ 

• Livro: "Corpo, discurso e território: Cidade em Disputa nas dobras da narrativa de Carolina Maria de Jesus"
(2019), da Professora do PPG-AU e egressa do doutorado do ano de 2015, Gabriela Leandro Pereira (cujo
conteúdo correspondente ganhou o Prêmio ANPUR 2017: melhor Tese) – 2019. O livro foi financiado pela
ANPUR e coeditado pela ANPUR e pelo PPG-AU UFBA. 

• Livro "Do Direito Autoconstruído ao Direito à Cidade: porosidade, conflitos e insurgência em Saramandaia"
(2019), da egressa do doutorado de 2016, Adriana Lima (cujo conteúdo correspondente ganhou o Prêmio
CAPES de Tese 2017). O livro, da Coleção PPG-AU, foi editado e patrocinado pelo programa, em parceria com
a EDUFBA. 

• Livro "A Casa do Velho: o significado da matéria no Candomblé" (2019), do egresso do mestrado de 2017,
Denis de Matos (cujo conteúdo correspondente ganhou o Prêmio ANPARQ 2018: melhor Dissertação). O livro,
da Coleção PPG-AU, foi editado e patrocinado pelo programa em parceria com a EDUFBA. 

• Livro “Diógenes Rebouças: cidade, arquitetura e patrimônio” (2017). O livro, organizado pelo professor do
PPG-AU e egresso do doutorado de 2012, Nivaldo Vieira de Andrade Junior, com a colaboração dos bolsistas
de graduação Gabriela Sampaio Gusão, Pedro Alban Calmon e Gabriela Otremba, é o catálogo da exposição
organizada pelo egresso em 2015 (no Teatro Castro Alves) em comemoração aos 100 anos do nascimento do
mais importante arquiteto do movimento moderno na Bahia. O livro foi editado pela EDUFBA. 

• Livros do egresso de doutorado do ano de 2016, Breno Luiz Thadeu da Silva. No caso, o destaque é a grande
produção de livros (autorais e coletâneas) do ex-aluno do PPG-AU no quadriênio: 

 Espaço da Memória no distrito de São Benedito (2019). Belo Horizonte: Impressões de Minas. 
 Atravessando as Terras de Ninguém (2018). Alagoinhas: Fábrica de Letras. 
 O radicalmente outro nas cidades (2018). Salvador: EDUFBA. 

5.2. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: 

• ArquiMemória 5: Encontro Internacional sobre Preservação do Patrimônio Edificado – o Global, o Nacional e o
Local na Preservação do Patrimônio (2017). O maior evento internacional que acontece no Brasil sobre o tema
da preservação do patrimônio edificado e urbano, teve mais de 700 inscritos. O coordenador geral do evento foi
o professor do PPG-AU e egresso do doutorado de 2012, Nivaldo Vieira de Andrade Junior. 

• Seminário Salvador e Suas Cores III: Arquiteturas Afro-brasileiras – Um Campo em Construção (2017). Sob a
coordenação geral e organização do professor do PPG-AU e egresso do doutorado de 2013, Fábio Macedo
Velame. 

• Seminário Salvador e Suas Cores IV: Cidades da Diáspora Negra – Laços África-Brasil (2018). Sob a
coordenação geral e organização do professor do PPG-AU e egresso do doutorado de 2013, Fábio Macedo
Velame. 

5.3. TECNOLOGIA SOCIAL: 

• Protagonismo popular e ancestral na produção da cidade de Salvador: os artífices da ladeira da conceição da
praia” (PAEXDOC/PROEXT-UFBA: Edital 2017/2018/2019). Projeto coordenado pela professora do PPG-AU, e
egressa do doutorado de 2016, Gabriela Leandro Pereira. Projeto de extensão desenvolvido em parceria com o
coletivo de Mestres Artífices da Ladeira da Conceição (Salvador-BA), foi uma ação que dialogou com o
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contexto de luta pela permanência dos mestres artífices, em suas oficinas localizadas no centro histórico. 

6. INDICATIVOS QUALITATIVOS: CARGOS OCUPADOS POR EGRESSOS ATÉ CINCO ANOS APÓS A
DEFESA FINAL: 

Aqui exporemos uma amostragem dos cargos de chefia que egressos do PPG-AU assumiram, tanto na
dimensão acadêmica, como em órgãos públicos ou em entidades de classe. 

A indicação ou eleição para estes postos de presidência, direção, coordenação, mas também para
representações em entidades que guardam relação com as áreas do planejamento urbano ou do urbanismo, ou
da questão da preservação do patrimônio cultural (os temas mais caros ao programa) demonstram a segurança
que a formação do programa oferece a seus discentes e egressos. 

Segue abaixo, uma lista resumida de ex-alunos que ocuparam (ou ocupam cargos) no período que se estende
até 5 anos após a defesa de suas dissertações ou teses: 

• ARIADNE MORAES SILVA – egressa de doutorado do ano de 2015. 
 Coordenadora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA (Diurno) – 2018-2020. 

• CLIMERIO MANOEL MACÊDO MORAES – egresso de doutorado do ano de 2012. 
 Diretor do Departamento de Educação, Campus XIII/Itaberaba, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

de 2012 a 2014. 

• FÁBIO MACEDO VELAME – egresso de doutorado do ano de 2013. 
 Superintendente de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA (SUMAI) – 2013-2020. 
 Coordenador Nacional da Área de Arquitetura e Urbanismo da Associação Brasileira de Pesquisadores

Negros (ABPN) – desde 2018. 

• GABRIELA LEANDRO PEREIRA – egressa de doutorado do ano de 2015. 
 Titular do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural de Salvador (Fundação Gregório de Mattos/Prefeitura

Municipal de Salvador), como representante da UFBA – desde 2018. 

• GLÓRIA CECÍLIA DOS SANTOS FIGUEIREDO – egressa de doutorado do ano de 2015. 
 Coordenadora de Pesquisa da Faculdade de Arquitetura da UFBA – 2017-2018. 
 Diretoria da ANPUR: Titular do Conselho Fiscal – 2017-2019. 
 Titular do Conselho Estadual das Cidades como represente da UFBA – 2017-2019. 

• JULIANA CARDOSO NERY – egressa de doutorado do ano de 2013. 
 Coordenadora Acadêmica da Faculdade de Arquitetura da UFBA (FAUFBA) – 2013-2016. 
 Coordenadora do Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos

Históricos (MP-CECRE UFBA) – desde 2018. 

• HELIANA FARIA METTIG ROCHA – egressa de doutorado do ano de 2017. 
 Coordenadora da Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia (Residência AU+E/UFBA): Curso de

Especialização Lato Sensu em Assistência Técnica, Habitação e Direito à cidade da UFBA – desde 2019. 

• MÁRCIA ELIZABETH PINHEIRO – egresso de doutorado do ano de 2012. 
 Coordenadora de Planejamento, Projetos e Obras da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da

UFBA (SUMAI) de 2016 a 2017. 

• MÁRIO VITOR DE SOUSA BITTENCOURT BASTOS – egresso de mestrado do ano de 2019. 
 Coordenador do PAC Cidades Históricas, IPHAN BA – desde 2017. 

• NATALIE JOHANNA GROETELAARS – egressa de doutorado do ano de 2015. 
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 Coordenadora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA (Noturno) – 2018-2020. 

• NEILA DOURADO GONÇALVES MACIEL – egressa de doutorado do ano de 2015. 
 Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Culturas Populares da Universidade

Federal de Sergipe (PPGCULT UFS) – desde 2018. 

• NIVALDO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR – egresso de doutorado do ano de 2012. 
 Presidente Nacional do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) – 2017-2020. 
 Coordenador Adjunto do Colegiado de Entidades Nacionais de Arquitetos e Urbanistas (CEAU) do Conselho

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) – 2017. 
 Diretoria do ICOMOS-Brasil (Representante da Região Nordeste) – International Council of Monuments and

Sites – 2016-2018. 

• ORLANDO DE CAVALCANTI VILLAR FILHO – egresso de doutorado do ano de 2013. 
 Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitário da Universidade Federal da Paraíba – desde 2018. 

• SERGIO KOPINSKI EKERMAN – egresso de doutorado do ano de 2018. 
 Diretor da Faculdade de Arquitetura da FAUFBA desde 2020. 

Visibilidade

São inúmeras as iniciativas que atribuíram grande visibilidade no quadriênio ao PPG-AU, um dos mais antigos
programas de pós-graduação em arquitetura e urbanismo do Brasil. 

Muitas dessas atividades estão descritas em outros tópicos do campo “Proposta”, e não serão aqui repetidas: 

• Ver no item (1) “Histórico e Contextualização” como o percurso de 37 anos do programa oferece naturalmente
grande projeção ao programa. 

• Ver no item (7) “Intercâmbios” a descrição detalhada dos convênios, redes de pesquisa, parcerias, acordos –
nacionais (15 intercâmbios) e internacionais (22 intercâmbios) – de grande visibilidade e projeção que PPG-AU
firmou no quadriênio. 

• Ver no item (8) “Solidariedade, Nucleação e Visibilidade” a descrição precisa das ações de nucleação – entre
elas o Dinter celebrado com a UFG, para além de outras tantas iniciativas de solidariedade – que atribuíram
imensa visibilidade ao programa. 

• Ver no item (9) “Inserção Social” as 24 atividades descritas (contando tanto a inserção social como as
interfaces com a educação básica), que demonstram como, para fora da universidade, o programa é
reconhecido pela sua atuação nos campos sociais, raciais e étnicos. 

• Ver no item (10) “Internacionalização” as iniciativas descritas, que possuem forte impacto para a projeção da
imagem do programa no exterior. 

As outras ações de visibilidades serão apresentadas nesse quesito conforme detalhamento abaixo: 

1. NOVO SITE: 

O programa possuía uma homepage com um desenho atraente, mas com conteúdo defasado, ineficiente e de
difícil manipulação. Em 2016, ao vencer o prazo do domínio da página, o site se desconfigurou: por não estar
diretamente vinculada à Superintendência de Tecnologia da Informação da UFBA (STI), não foi possível
resgatar o seu desenho original – que permaneceu alterado e confuso. Além disso, muitas informações foram
perdidas nesse processo e a homepage, ao invés de cumprir seu papel como instrumento de divulgação e de
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informação sobre o programa, passou a confundir os visitantes. 

Assim, em 2018, o PPG-AU inaugurou um novo desenho para o seu site. Um desenho limpo, proveniente do
padrão que a PROPG propôs para os sites de programas de pós-graduação da UFBA (que quase todos PPGs
aderiram). 
A nova página foi um grande sucesso, sendo visitada intensamente pelos docentes, pelos alunos, pelos
egressos, pelos candidatos à seleção, pelos pesquisadores do PPG-AU, pela comunidade da FAUFBA, pelo
público versado nas áreas de concentração do programa (“Conservação e Restauro” e “Urbanismo”); enfim, por
todos aqueles interessados nas temáticas do PPG-AU. O site se tornou profundamente amigável e fácil de
operar; nele estão todas as informações necessárias para que os visitantes entendam a estrutura do programa
e tenham contato com as suas rotinas, notícias e eventos. 

Todos os trabalhos (teses e dissertações) defendidos desde 2013 estão disponíveis, entre outras novidades
que deixaram a página muito mais acessível e transparente – como a inclusão das Atas das reuniões de
colegiado (a partir de agosto de 2018). 

Notícias e eventos são sempre atualizados, apresentando informações gerais sobre o andamento do curso e
suas rotinas: processos seletivos; chamadas; editais; premiações; professores visitantes; cursos; bolsas
oferecidas; eventos; oficinas. Mas também o PPG-AU disponibiliza notícias sobre temas afins às suas áreas de
concentração e linhas de pesquisa. 

Conferir em: https://ppgau.ufba.br/ 

2. PREMIAÇÕES, HOMENAGENS, TÍTULOS ATRIBUÍDOS A PROFESSORES DO PROGRAMA: 

A atuação profissional e técnica de vários membros do corpo docente do programa tem sido historicamente
reconhecida por meio de importantes prêmios conferidos por instituições nacionais e estrangeiras. Listamos
abaixo as mais importantes honrarias recebidas no quadriênio: 

PROFESSORA ANGELA MARIA GORDILHO SOUZA: 
• 10° Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social – Certificação Nacional (2019): “Residência
AU+E/UFBA”. 
• Prêmio Extensão 2019, Categoria C, XXXVIII, Encuentro y XXIII Congreso Arquisur, Asociación de Escuelas y
Facultades de Arquitectura Públicas de América del Sur – Arquisur (2019): “Residência AU+E/UFBA”. 

PROFESSOR ANTONIO HELIODORIO SAMPAIO 
• Prêmio Diógenes Rebouças de Arquitetura (2019): a maior premiação anual atribuída pelo IAB-BA. 

PROFESSOR GRISELDA PINHEIRO KLÜPPEL: 
• Primeiro lugar no Concurso Nacional para Restauro e Modernização do Edifício do Museu Paulista da
Universidade de São Paulo – Antigo Museu do Ipiranga (2017): Participante da Equipe do H + F Arquitetos. 

PROFESSOR JOSÉ CARLOS HUAPAYA ESPINOZA: 
• 2º Premio de Investigación, Categoria A, XXXVII Encuentro y XXII Congreso Arquisur, Asociación de Escuelas
y Facultades de Arquitectura Públicas de América del Sur – Arquisur (2018). Pesquisa "Arquitetas e urbanistas
[des]conhecidas: por uma ampliação da história da arquitetura e do urbanismo modernos na América do Sul,
1929-1960". 
• Menção Honrosa, Prêmio Pesquisa, Categoria B, XXXVIII, Encuentro y XXIII Congreso Arquisur, Asociación
de Escuelas y Facultades de Arquitectura Públicas de América del Sur – Arquisur (2019). Pesquisa: "Urbanismo
feminino: a contribuição das profissionais mulheres sul-americanas, 1934 e 1962". 

PROFESSOR MARIO MENDONÇA DE OLIVEIRA: 
O Professor Mario Mendonça de Oliveira, um dos fundadores do PPG-AU, ainda profundamente atuante em
todas as atribuições dos professores do quadro permanente (ensino, pesquisa, orientação, produção prática,
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científica e intelectual), recebeu diversos prêmios e homenagens no quadriênio: 
• Homenagem do ICOFORT – Internacional Scientific Comittee on Fortifications and Military Heritage of
ICOMOS (2017): For his outstanding contribution at the national and International level in Research,
Conservation and Restauration of Brazil Fortifications Heritage. 
• Prêmio Diógenes Rebouças de Arquitetura do ano de 2016 (mas o prêmio só foi concedido em 2017). 
• Prêmio Gazzola (2017): ao final da 19ª Assembleia Geral do ICOMOS (Conselho Internacional de
Monumentos e Sítios), em Nova Deli, na Índia, o Prêmio Gazzola foi atribuído ao professor pelo o seu
reconhecimento como maior autoridade da ciência da conservação e do restauro no Brasil (e por sua intensa
atuação internacional) – juntamente com as arquitetas Isabel Rigol Savio de Cuba e Blanca Estela Nino Norton
da Guatemala. O Prêmio Piero Gazzola, concedido a cada 3 anos, foi instituído em 1979 como a maior
premiação internacional do ICOMOS, em homenagem a seu primeiro presidente. 
• 14º Prêmio Arquiteto e Urbanista do Ano (2019): o professor foi agraciado com o prêmio na Categoria Setor
Público – prêmio oferecido pela FNA (Federação Nacional dos Arquitetos). 

PROFESSORES MARIO MENDONÇA, MARCIA GENÉSIA DE SANT’ANNA E NIVALDO VIEIRA DE
ANDRADE JUNIOR: 
• Medalha Mário de Andrade (2017): O reconhecimento da excelência da atuação profissional do quadro
docente do PPG-AU proporcionou também grande visibilidade ao programa por meio da concessão, em 2017,
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), da Medalha Mário de Andrade, que
reconheceu contribuições notórias à valorização e preservação do patrimônio cultural, aos professores Mário
Mendonça de Oliveira, Marcia Sant’Anna e Nivaldo Vieira de Andrade Junior. 

PROFESSOR RODRIGO ESPINHA BAETA 
• Prêmio ANPARQ – Melhor Livro Autoral (2018): conferido ao livro “A cidade Barroca na Europa e na América
Ibérica” 

3. PREMIAÇÕES ATRIBUÍDAS A ALUNOS E EGRESSOS DO PROGRAMA: 

Os prêmios são também abundantes ao longo da trajetória do PPG-AU/UFBA para os discentes – o que
oferece grande visibilidade ao programa. Prova disso é que nesse quadriênio egressos do programa foram
contemplados com 4 prêmios oferecidos pelas três entidades acadêmicas mais importantes da área –
ANPARQ, ANPUR e CAPES: 

• II Prêmio Rodrigo Simões de Teses de Doutorado, atribuído pela ANPUR (2019): “Práxis de Política Urbana no
Brasil: Movimentos e Articulações Nacionais e Internacionais na Construção do Direito à Cidade”, de Liana
Silvia de Viveiros Oliveira, orientada pela Professora Ana Fernandes e co-orientada pela Professora Angela
Franco. 
• Prêmio ANPARQ, Categoria Dissertação (2018): “A Casa do Velho: o significado da matéria no Candomblé”,
de autoria de Denis Alex Barboza de Matos, orientada pela Professora Márcia Genésia de Sant'Anna e co-
orientada pelo professor Fábio Macêdo Velame. 
• Prêmio CAPES de Tese (2017): “Do direito autoconstruído ao direito à cidade: Porosidades, conflitos e
insurgências em Saramandaia”, de autoria de Adriana Nogueira Vieira Lima, orientada pela Professora Ana
Fernandes; 
• I Prêmio Rodrigo Simões de Teses de Doutorado, atribuído pela ANPUR (2017): “Corpo, discurso e território: a
cidade em disputa nas dobras da narrativa de Carolina Maria de Jesus”, de autoria de Gabriela Leandro Pereira
(hoje Professora do programa), orientada por Professora Ana Fernandes. 

Com isso, o PPG-AU UFBA ganhou as duas versões do Prêmio da Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (ANPUR) depois de ter sido denominado Prêmio Rodrigo
Simões de Teses de Doutorado. 

Também destacamos o prêmio recebido pelo Professor da FAUFBA (e seu atual diretor) Sergio Ekerman,
egresso do PPG-AU do ano de 2018: 
• 14º Prêmio Arquiteto e Urbanista - setor privado (2018): Outorgado pela Federação Nacional dos Arquitetos e
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Urbanistas, pela obra da sede do programa NEOJIBA - Parque do Queimado em Salvador (junto com a
arquiteta Olivia de Oliveira). 

Finalmente, registramos o prêmio que a equipe formada pelos discentes João Soares Pena (Doutorando) e
Kaíc Lopes (mestrando) – e mais Rosali Braga Fernandes (Doutora em Geografia Humana), Plínio Martins
Falcão (Doutor em Geografia Física), Jamile de Brito (Mestra em Engenharia Ambiental Urbana) e Antonio
Sócrates (Geógrafo) – receberam: 
• Batalhão Pirajá 100 anos, 1920 – 2020: Patrimônio da Bahia e dos baianos. O grupo vencedor foi formado
com o intuito de produzir artigos para concorrer ao prêmio. Na seleção, os três artigos produzidos pelo grupo
venceram os três primeiros prêmios. 

4. CARGOS, COMISSÕES, CONSELHOS: 

Contribuiu ainda para a ampliar a visibilidade do Programa a participação de diversos membros do seu corpo
docente em cargos de presidência e direção de associações profissionais e acadêmicas; em diretorias,
comissões e conselhos de organismos públicos, entidades de classe, organizações nacionais e internacionais,
que possuem interface com a área de arquitetura e urbanismo; em representações institucionais do campo
acadêmico, como em agências de fomento; entre outros cargos. 

Para além das Presidências Nacionais do IAB – gestão 2017-2020 (Professor Nivaldo Andrade) – e da
ANPARQ – gestão 2019-2020 (Professora Angela Gordilho) – cabe destacar: 

ANA FERNANDES: 
• Conselho fiscal do IAB-BA (2016-2019). 
• Membro do Global Planning Education Network – GPEAN. 
• Membro titular da Academia de Ciências da Bahia. 
• Membro Titular do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural de Salvador (Fundação Gregório de
Mattos/Prefeitura Municipal de Salvador), como representante da UFBA (até 2018). 
• Membro titular do Conselho Consultivo do Patrimônio do Município de Salvador (até 2018). 
• Membro titular do Conselho Curador da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB. 

ANGELA MARIA GORDILHO: 
• Presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – ANPARQ
(gestão 2019-2020). 
• Membro da Diretoria da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo –
ANPARQ (gestão 2017-2018). 

ANGELO SERPA: 
• Editor da Revista GeoTextos desde 2005. 

ANTONIO HELIODORIO SAMPAIO: 
• Membro do Conselho Fiscal do IAB-BA. 

ANTONIO PEDRO ALVES DE CARVALHO: 
• Coordenador de Desenvolvimento Técnico Científico da Regional Bahia da Associação Brasileira para o
Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. 
• Vice-Presidente de Desenvolvimento Técnico e Científico da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do
Edifício Hospitalar. 

FÁBIO MACEDO VELAME: 
• Membro da Associação Brasileira de Estudos Africanos – ABEA. 
• Membro do Colegiado Setorial de Culturas Afro-brasileiras da SECULT-BA (2014-2018). 
• Membro do Coletivo de Entidades Negras – CEN. 
• Membro e Coordenador Nacional da Área de Arquitetura e Urbanismo da Associação Brasileira de
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Pesquisadores Negros – ABPN. 
• Superintendente de Meio Ambiente e Infraestrutura SUMAI-UFBA. 
• Suplente da FAUFBA-UFBA no Conselho Municipal de Cultura da FGM. 

FERNANDO GIGANTE FERRAZ: 
• Titular da representação do IHAC/UFBA no Conselho acadêmico de pesquisa e extensão CAPEX (2017-
2019). 

GABRIELA LEANDRO PEREIRA: 
• Membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros – ABPN. 
• Membro Titular do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural de Salvador (Fundação Gregório de
Mattos/Prefeitura Municipal de Salvador), como representante da UFBA. 
• Suplente do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural de Salvador (Fundação Gregório de Mattos/Prefeitura
Municipal de Salvador), como representante do UFBA (2017-2018 ). 

GILBERTO CORSO PEREIRA: 
• Representação Nacional no Conselho da Urban Data Management Society – UDMS. 

GLÓRIA CECÍLIA FIGUEIREDO: 
• Coordenadora de Pesquisa da Faculdade de Arquitetura da UFBA (2017e 2018). 
• Membro Titular do Conselho Fiscal da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento
Urbano e Regional – ANPUR (2017-2019). 
• Representante da Universidade Federal da Bahia no Conselho Estadual das Cidades na condição de titular,
conforme nomeção pelo Governador do Estado (2017-2019). 

LUIZ ANTONIO DE SOUZA: 
• Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento da Bahia. 
• Membro do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural da Fundação Gregório de Matos – Prefeitura de
Salvador. 

MÁRCIA SANT’ANNA: 
• Membro Titular do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do IPHAN (2017-2020). 
• Membro e vice-presidente do Conselho Diretor da Associação Cultural de Amigos do Museu de Folclore
Edison Carneiro (RJ). 

MÁRCIO COTRIM CUNHA: 
• Secretário Executivo da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo –
ANPARQ (2019-2020). 

MÁRIO MENDONÇA DE OLIVEIRA: 
• Membro da Academia Baiana de Ciência. 
• Membro do Conselho da Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores – ABRACOR. 

NAIA ALBAN SUAREZ: 
• Tesoureira da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – ANPARQ
(2019-2020). 

NIVALDO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR: 
• Presidente Nacional do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB). 
• Coordenador do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro, criado em outubro de 2019.
• Membro da Diretoria do ICOMOS-Brasil – International Council of Monuments and Sites (2016-2018). 
• Membro do Colegiado de Entidades Nacionais de Arquitetos e Urbanistas (CEAU) do Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) desde 2017, tendo sido coordenador deste Colegiado no ano de 2018 e
coordenador adjunto em 2017. 
• Membro titular do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural de Salvador (Fundação Gregório de
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Mattos/Prefeitura Municipal de Salvador), como representante do IAB-BA (até 2018). 
• Presidente da Delegação brasileira à IX Assembleia Geral do Conselho Internacional de Arquitetos de Língua
Portuguesa (CIALP), realizado em Macau, China (2019). 
• Presidente da Delegação brasileira na Assembleia Geral Extraordinária da União Internacional dos Arquitetos
(UIA) realizada em Baku, Azerbaidjão (2019). 
• Primeiro Vice-Presidente do Conselho de Coordenação do 27° Congresso Mundial de Arquitetos da União
Internacional de Arquitetos (UIA). 

PAOLA BERENSTEIN JACQUES: 
• Presidente do Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão (CAPEX) da UFBA (até 2017). 

PASQUALINO ROMANO MAGNAVITA: 
• Membro da Academia Baiana de Ciência. 

RODRIGO ESPINHA BAETA: 
• Membro da Diretoria do ICOMOS-Brasil (International Council of Monuments and Sites) como representante
da Região Nordeste. 

THAIS TRONCON ROSA: 
• Membro do RC21 – Research Committee on Urban and Regional Development da International Sociological
Association (RC21 - ISA). 
• Representante da UFBA no Conselho Estadual das Cidades. 

5. EVENTOS, PALESTRAS, MESAS REDONDAS, OFICINAS, DEBATES ORGANIZADOS PELO PPG-AU: 

Entre 2017 e 2020, o PPG-AU acolheu, coordenou, patrocinou os mais importantes eventos nacionais (e alguns
internacionais) da área de arquitetura e urbanismo. 

Em 2017 o programa foi, pela terceira vez, um dos organizadores (as três últimas versões foram realizadas em
Salvador) do grande fórum de discussão sobre a salvaguarda, conservação e restauração do patrimônio
arquitetônico – o V Arquimemória (evento com mais de 700 inscritos). Em outubro de 2018 o PPG-AU
organizou e acolheu o mais importante evento de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (o V
ENANPARQ), com mais de 800 inscritos e mais de 700 apresentações. Em 2019 foi promovido pelo PPG-AU o
13° Seminário DOCOMOMO Brasil, evento sobre documentação, conservação e história da arquitetura do
Movimento Moderno. Vale lembrar que o DOCOMOMO Brasil nasceu no PPG-AU/UFBA – que também acolheu
seu primeiro seminário (em 1995). Também em 2019 o programa apoio, organizou e acolheu o 3º Congresso
Internacional de História da Construção Luso-Brasileira (3°CIHCLB), outro importante evento da nossa área.
Em 2020, comemorando os 30 anos de um dos eventos mais importantes do calendário – encontro que nasceu,
mais uma vez, no PPG-AU (em 1990) – abrigaremos pela quarta vez o Seminário de História da Cidade e do
Urbanismo (no caso, o XVI SHCU). 

Vale também destacar que em 2018, o VI Seminário Corpo Cidade comemorou os dez anos de periodicidade
bianual – todas as versões aconteceram em Salvador por iniciativa do PPG-AU. Também o PPG-AU apoio e
organizou os URBAs 17, 18 e 19, outro evento importante do calendário – bem como apoiou e organizou o
Seminário Salvador e suas Cores em sua terceira (2017), quarta (2018) e quinta (2019) versões. 

Segue abaixo a lista detalhada da maioria dos eventos que o programa acolheu, listados pelos Grupos de
Pesquisa responsáveis pela organização: 

ARQPOP: ARQUITETURA POPULAR: ESPAÇOS E SABERES: 
• 2 º Seminário de Arquitetura Vernácula: patrimônio e sustentabilidade, realizado em Belo Horizonte. Evento
promovido pela Faculdade de Arquitetura da UFMG, em parceria com o Grupo de Pesquisa ARQPOP PPG-AU
UFBA. Belo Horizonte – 2019. 
• Conferência “Inquérito de Arquitectura Vernacular Portuguesa e sua relação com a arquitetura



06/06/2020 Plataforma Sucupira

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/propostaPrograma/listaProposta.jsf 80/128

Contemporânea em Portugal”. Victor Mestre, Professor e Arquiteto português – 2019. 

BARROCO IBERO-AMERICANO: ARQUITETURA E CIDADE (BIA): 
• Palestra – Aula Magna de abertura do Dinter PPG-AU / UFG. Professor da UFC (egresso do PPG-AU), Clóvis
Jucá Neto: “Ressonâncias Barrocas no Ceará do século XVIII e primeira metade do século XIX. Cidade do Icó e
Arquitetura Religiosa” – 2019. 

ETNICIDADES: 
Seminários Salvador e suas Cores: Visam promover a construção de um campo de debate, pesquisa, e ensino
na esfera disciplinar da Arquitetura e Urbanismo sobre as questões etnico-raciais em suas relações com a
Arquitetura, Cidade, e Urbanismo, notadamente, no que tange ao legado civilizatório dos Africanos no Brasil,
ainda lacunar, na formação de arquitetos e urbanistas, na historiografia e teoria da arquitetura, no planejamento
de cidades e projetos arquitetônicos. 
• Seminário Salvador e Suas Cores III: Arquiteturas Afro-brasileiras – Um Campo em Construção – 2017. 
• Seminário Salvador e Suas Cores IV: Cidades da Diáspora Negra – Laços África-Brasil – 2018. 
• Seminário Salvador e Suas Cores V: Racismo, Diáspora e Cidade em África e Brasil – 2019. 
Outros eventos organizados pelo Grupo: 
• Arquitetura e Aldeamentos Indígenas no Estado da Bahia – 2019. 
• Festival Internacional de Capoeira Regional UTRA (União, Tradição, Respeito e Amizade) – 2019 
• Os Povos Ciganos nas Cidades Brasileiras – 2019. 
• Seminário Preservação, Tradição e Memoria Ancestral - Ilê Agboulá, 85 anos de Resistência – 2019. 
• Africa-Brazil: Sharing Understanding on the Black Diaspora in the New World – Universidade do Estado de
Lagos - Nigéria; LASUCAS - Centro de Estudos Afro-brasileiros da Universidade do Estado de Lagos. Lagos,
Nigéria – 2020. 

GEA HOSP – GRUPO DE ESTUDOS EM ARQUITETURA E ENGENHARIA HOSPITALAR: 
• IFHE RIO 2017 – International Seminar Hospital Environment for Patient and Worker Safety. Organizado em
parceria com a Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. Rio de Janeiro – 2017. 

HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO: 
• III Encontro Diálogos Metropolitanos Lima-Bahia, em Lima, Peru – 2018. 
• XVI Seminário de História da Cidade e do Urbanismo (SHCU) – 2020 (previsto). 

LAB 20: 
• Palestra "Modernismo Egípcio" com o Professor Mohamed Elsahed – 2017. 
• Palestra "Architectural Stories: Time, Representation and Narrative", com a Professora Nancy Stieber – 2018. 
• Exposição: Arquitetas e Urbanistas [des]conhecidas, por uma ampliação da história da arquitetura e do
urbanismo na América do Sul, 1929-1960 – 2018. 
• 1º Colóquio: Mulher, Cidade e Arquitetura – 2019. 
• Palestra "O Modernismo no Peru, 1930-1963" com o Professor Pedro Belaunde – 2019. 
• 13º Seminário Docomomo-Brasil – 2019. 
• Exposições: Cadê as arquitetas modernas baianas? – 2019. 

LABORATÓRIO URBANO: 
• Apresentação e Roda de Conversa com Cécile Martin – Escola de Design da Université du Québec em
Montreal: “A arquitetura no interior dos ambientes: uma exploração interdisciplinar das forças transformadoras. ”
Apoio do Goethe-Institut Salvador-Bahia e do CALQ (Conseil des arts e des lettres du Québec) – 2018. 
• Oficina: Pensar e fazer por nebulosas e montagens, no XV SHCU – Rio de Janeiro/RJ – 2018. 
• Roda de Conversa Bapho de Boteco: Artes, sexualidades, experiências urbanas – 2018. 
• Seminário Corpocidade 6: Atualização Crítica – 2018. 
• Conferência “Ocupação e Cidade: o proto-urbanismo dos movimentos sociais do centro de São Paulo” com
Jeroen Stevens (KU Leuven) – 2019. 
• Debate e Exibição de Filme: “Nós e Furos: o audiovisual como grafia do trabalho de campo”, com a presença
do seu realizador Mattijs Van de Port (antropólogo, cineasta e professor de antropologia da University of
Amsterdam e da VU University Amsterdam) e, como debatedora, a egressa do PPG-AU Silvana Olivieri – 2019.
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• Mesa Redonda: “Antropologia das transformações urbanas: a cidade entusiasta”. Com a presença de Alessia
de Biase, com a conferência “A cidade entusiasta”, e Piero Zanini, com a conferência “Experiência do tempo e
transformação urbana”, ambos do Laboratório Architecture Antropologie (LAA/ENSAPLV) – 2019 
• Seminário: Memória, sobrevivências, ruínas: pensar as temporalidades urbanas –2019. 

LABHABITAR: 
• V ENANPARQ - Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo, com o tema “Arquitetura e Urbanismo no Brasil atual: crises, impasses e desafios LOCAL/DATA:
Salvador-Bahia” – 2018. 
• 6º SENAU/ANPARQ - Seminário Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo: Projeto,
Pesquisa e Extensão na Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo: Rumo à UIA2020 Rio. Por ocasião da
comemoração dos 60 anos da FAUFBA e dos 25 anos do Docomomo-Brasil – 2019. 

LCAD: LABORATÓRIO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CIDADE, ARQUITETURA E TECNOLOGIAS
DIGITAIS: 
Seminários LCAD 25 anos: Cidade, Arquitetura e tecnologias Digitais. O objetivo da atividade foi marcar os 25
anos de atividades do laboratório. A proposta criou um espaço de discussão sobre temas emergentes e
contemporâneos, a partir da experiência de pesquisas desenvolvidas ou em andamento pelos pesquisadores
do grupo e/ou a ele associados: 
• Dados Espaciais e Monitoramento do Desenvolvimento Urbano – 2017. 
• Documentação Arquitetônica e de Sítios Urbanos – 2017. 
• Informação Geográfica: Cidade, Cultura e Tecnologia – 2017. 
• Salvador no século XXI – cenários e desafios – 2017. 
• Tecnologias CAD / BIM / CIM – 2017. 
• Criação e representação da forma arquitetônica: experiências e desafios – 2018. 
• Ensino e Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo: situação em 2017 e perspectivas para a próxima década –
2018. 
Oficinas e Seminários promovidos pelo Projeto “Salvador: Visões do Futuro” – organizados pelo Núcleo
Salvador do Observatório das Metrópoles, bem como pelo LCAD: 
• Oficina Temática Economia Metropolitana – 2019. 
• Seminário Infraestrutura - Visões do Futuro: Oficinas Temáticas e Saneamento Ambiental – 2019. 
• Oficina Temática - Polaridades/Centralidades, Mobilidade Sustentável – 2019. 
• Oficina temática Planejamento e Governança Metropolitana – 2019. 

LUGAR COMUM: 
• Exposição Vazios Construídos – 2017. 
• Workshop “Retomando Vazios. Construindo Coletivos”. Colaboração do professor Raúl Vallés, da Facultad de
Arquitectura Diseño y Urbanismo – Universidad de la República (Uruguai) – 2017. 
• Encontro Partilhas Transatlânticas – 2019. 
• Simpósio Produção Imobiliária e Outros Fazeres da Cidade – 2019. 
• Urbanidades Liminares: diálogos sobre cidades e suas margens – 2019. 
• Escola de Verão Monotrilho em Disputa: articulando Comunicação Comunitária e Avaliação de Políticas
Urbanas – 2020. 
• urbBA[17] Urbanismo em comum – 2017 . 
• urbBA[18] Urbanismo em Tempos de Crise: as lutas contra retrocessos e opressões – 2018. 
• urbBA[19] Urbanismos: ensino, prática, aprendizagem – 2019 . 
• urbBA[20] Urbanismo e Universidade – 2020 (previsto). 

NTPR (NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA PRESERVAÇÃO E DA RESTAURAÇÃO): 
• Seminário do ICOFORT em Salvador – International Scientific Committee on Fortifications and Military
Heritage, com palestra do Professor Mario Mendonça – 2017. 
• 3ª edição do Congresso Internacional da História da Construção Luso-Brasileira (CIHCLB), organizado com o
apoio do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo (DAU-UFES) e,
em Portugal, do Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo da Universidade do Porto (CEAU-UP) e do
Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design da Faculdade de Arquitetura da Universidade de
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Lisboa (CIAUD-FA / ULisboa) – 2019. 
• Lançamento do livro "Sobre arcos e bondes. Resgatando a memória urbana de Salvador", de Cybèle
Celestino Santiago (pesquisadora do programa) e Karina Matos de Araújos Cerqueira (discente do PPG-AU) –
2019. 
• Lançamento do livro: “Madeiras de construção de período colonial na Bahia. Uso, exploração, venda,
destinação e identificação das espécies”. Da discente Karina Matos Cerqueira (discente do programa) e do
Professor do PPG-AU UFBA, Mario Mendonça de Oliveira – 2019. 

PROJETO, CIDADE E MEMÓRIA 
• Arquimemória 5 – Encontro Internacional sobre Preservação do Patrimônio Edificado: o Global, o Nacional e o
Local na Preservação do Patrimônio – 2017. 
• Conferência com o Professor Claudio Varagnoli: "A questão dos centros históricos na Itália e o tema da
reconstrução pós-sísmica" – 2018. 
• 4° Seminário Internacional de Projeto Requalificação Urbana e Cultura da Cidade - Ladeira da Misericórdia –
2019. 
• Ciclo de Palestras com Professores da Universidade de Pavia: "Razões do reuso" (Professor Carlo Berizzi);
"Em busca de um método de projeto" (Professor Luca Trabattoni) – 2019. 
• Jornada Regional de Patrimônio Industrial – Nordeste – 2019. 
• Lançamento da "Coleção Arquitetura Moderna na Bahia (1947-1951)", de autoria do Professor Nivaldo
Andrade – 2019. 
• Lançamento do livro "O ensino moderno da arquitectura: a formação do arquitecto nas Escolas de Belas-Artes
em Portugal (1931-1969)", do Prof. Gonçalo Canto Moniz, do Centro de Estudos Sociais e do Departamento de
Arquitectura da Universidade de Coimbra – 2019. 
• Mesa Redonda "O Terreiro de Jesus e o projeto de Burle Marx" – 2019. 

PARCERIAS COM O MP-CECRE 
• Conferência "Patrimônio e resposta social em Arequipa / Peru", com o Professor Luis Maldonado Valz – 2017. 
• Conferência “Temas de la restauración Arquitectónica”, com a Professora María Margarita Segarra Lagunes,
do Dipartamento di Architettura da Università degli Studi di Roma Ter – 2017. 
• Conferência com o Professor Jorge Galindo, da Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Nacional de Colombia - "Estruturas Laminares na Colômbia e na América Latina" – 2017. 
• Palestra " História das técnicas construtivas", com o Professor João Mascarenhas Mateus, da Universidade de
Lisboa – 2017. 
• Palestra "O Ensino, a Investigação e a Práxis em Conservação e Reabilitação", com o Professor José Aguiar
da Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, Portugal – 2017. 
• Conferência “La conservación del patrimonio urbano: una tarea de todos los actores sociales”, com o
Professor Eduardo Rojas – 2018. 
• Palestra “Projeto Keeping It Modern”, com a Professora Beatriz Mugayar Kühl – FAUUSP – 2018. 

6. PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

A produção científica vastíssima do programa (registrou-se entre 2017 e 2019 mais de 2500 produções)
também é um quesito de grande visibilidade. Artigos em periódicos, livros e capítulos, artigos em anais de
eventos, apresentações de trabalho, serviços técnicos, cursos de curta duração, entre outros produtos,
garantem imensa projeção nacional e internacional ao programa. 

Esta vasta produção pode ser conferida na parte quantitativa da Plataforma Sucupira, bem como em alguns dos
quantitativos e qualitativos que calculamos e encontram-se diluídos em toda a “Proposta” do programa –
especialmente no item (1) “Histórico e Contextualização”. 

7. PARTCIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 
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Mas cabe menção especial a esta categoria de produção, já que as apresentações levam diretamente o nome
do programa a todo o Brasil e ao mundo. 

Nos anos de 2017, 2018 e 2019, a comunidade PPG-AU – formada pelos seus professores, alunos, egressos e
pós-doutorandos –, apresentou trabalhos em mais de 900 eventos nacionais e internacionais, ente congressos,
seminários, encontros, simpósios, mesas redondas, palestras, como debatedores, moderadores, etc. 

Registrou-se na Plataforma Sucupira 909 apresentações: 
• Registrou-se 379 vezes os nomes de docentes em apresentações. 
• Registrou-se 514 vezes os nomes de discentes em apresentações. 
• Registrou-se 368 vezes os nomes de egressos em apresentações. 

O somatório entre as vezes em que cada professor, discente ou egresso apresentou trabalho é muito maior do
que os 909 produtos componentes dessa categoria na plataforma, já que muitas das apresentações
aconteceram em grande parceria entre docentes, alunos e ex-alunos. 

Para além disso, mais de 40 importantes eventos do quadriênio, nacionais e internacionais, contaram com
docentes do programa em seus comitês científicos, como pode se aferir no item (11) “Atividades
Complementares”, no qual se expõe a lista desses eventos. 

8. CORPOS EDITORIAIS 

Vários professores do PPG-AU/UFBA atuaram no quadriênio como membros de conselhos ou corpos editoriais
de importantes periódicos nacionais e internacionais. 

De fato, contabilizamos 20 professores que compõem os comitês editoriais de pelo menos 57 periódicos
nacionais e internacionais – sendo que muitos desses periódicos acolhem vários professores do programa na
composição de seus conselhos. 

A lista detalhada de docentes como membros dos corpos editoriais pode ser encontrada no item (11)
“Atividades Complementares”. 

9. REVISORES DE PERIÓDICOS 

Vários professores do PPG-AU/UFBA atuaram no quadriênio como revisores de importantes periódicos
nacionais e internacionais. 

Contabilizamos 20 professores que atuaram como revisores de pelo menos 53 periódicos nacionais e
internacionais – sendo que muitos desses periódicos acolhem vários professores do programa como
paraceristas. 

A lista detalhada de docentes como revisores de periódicos pode ser encontrada no item (11) “Atividades
Complementares”. 

Inserção Social

Inserção Social

A realização de atividades de extensão de diversos tipos, bem como de seminários que envolvem a
participação direta de representantes de diversas associações da sociedade civil, fomentaram, historicamente,
a integração do PPG-AU UFBA em ações de grande interesse social – alcançando, inclusive, uma inovadora
atenção às ações étnico-raciais no âmbito da arquitetura e urbanismo, como se pode perceber em muitas das
inciativas listadas abaixo. 
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1. LABHABITAR: 

Desde 1993, com a criação do LabHabitar (liderado pela Profa. Dra. Ângela Gordilho Souza), vários projetos de
inserção social foram desenvolvidos em parcerias com instituições nacionais e internacionais, entidades
comunitárias e governamentais, visando experimentar, assessorar e assimilar novos enfoques para intervenção
no espaço construído da habitação em ambiente urbano, bem como sistematizar informações para
consolidação de um Acervo de Referências, de projetos e bibliografia nessa área de atuação, com um amplo
acervo que está sendo montado a ser disponibilizado para elaboração de projetos participativos. Mais
recentemente, em 2019, o LabHabitar foi contemplado pela Chamada Pública MP-BA/ACOPAMEC com o
projeto de extensão “Ações Participativas para Implementação do Parque Theodoro Sampaio: Acessibilidades e
Marcos Visuais” com vigência até dezembro de 2019 (ver www.labhabitar.ufba). 

2. RESIDÊNCIA AU+E/UFBA: 

Para além disso, o LabHabitar / PPGAU-UFBA promove a realização da Residência AU+E/UFBA, proposta em
2011, numa parceria da Faculdade de Arquitetura – PPG-AU UFBA com a Escola Politécnica da UFBA. Como
curso de especialização lato sensu de caráter permanente, envolve um grande número de docentes e
discentes, gestores, instituições públicas, lideranças comunitárias e centenas de participantes locais, com
potencial de posterior implantação dos projetos propostos, fortalecendo assim inserção social da universidade,
melhorias habitacionais e ampliação do campo profissional. Desdobramentos, também são observados nas
nucleações em outras universidades (UFPB, UnB, UFPel, UFC), para replicação dessa iniciativa de tecnologia
social. Potencializa, assim, um programa de residências profissionais nessa área, em rede nacional. 

A metodologia implantada permite que o curso funcione com recursos próprios da universidade (sede e apoio
para funcionamento; professores; infraestrutura), garantindo a sua continuidade autossustentada, nas seguidas
edições já realizadas 2013/14, 2015/16 e 2017/18, agora em vias de transformação desse curso para caráter
permanente, nesta universidade, a partir da 4ª. edição, em 2020. Até então, recebeu apoios financeiros em
editais: PROEXT/MEC, em 2013 e 2014; PROEXT/UFBA 2016 e 2018; e Ministério Público/BA, Chamada
Pública 2019. 

Nesse formato, viabiliza a interação de estudantes e profissionais em processos de autogestão social, em
grande escala de atuação, contando basicamente com os recursos e infraestrutura das universidades.
Protagoniza, assim, experiências em diferentes escalas de abrangência, envolvendo vários sujeitos sociais,
numa perspectiva de formação crítica, inventiva e propositiva, em prol do direto a cidades melhores e mais
justas. 

Seus desdobramentos também subsidiam a disponibilidade de um acervo de referências projetuais inovadoras,
divulgação relevante, diante da ampla demanda dessas ações. Traz também a perspectiva de parcerias
nacionais e internacionais, incentivando possibilidades de cooperação e troca de experiências em
problemáticas similares. Fortalece, assim, políticas de inserção social e perspectivas de inovação tecnológica
nesse campo de atuação. 

Resultados Quantitativos: 
• Três edições já realizadas na UFBA. 
• Participação de 54 docentes (34 permanentes, 13 colaboradores e 6 nucleados) – 6 docentes do PPG-AU
UFBA, 11 discentes do doutorado do PPG-AU (7 desses Professores da FAUFBA) e pelo menos 17 egressos
do programa. 
• Especialização de 73 discentes (profissionais-residentes). 
• Realização de cerca de 100 oficinas em comunidades. 
• Parceria com 4 universidades no Brasil. 
• Elaboração de 73 projetos participativos. 
• Atuação em 25 comunidades e territórios. 
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• Alcance de cerca de 4,5 mil pessoas envolvidas no conjunto de atividades. 
• Alcance indireto de milhares de famílias beneficiadas com a viabilidade de implantação dos projetos. 

Resultados Qualitativos: 
• Incremento de assistência técnica em melhorias habitacionais e ambientais (Lei Federal 11.888/2008). 
• Debates com instituições profissionais e movimentos sociais sobre ATHIS. 
• Viabilização de projetos e ampliação de fomento. 
• Novas técnicas e pesquisa aplicada para Tecnologia Social. 
• Difusão dos resultados em seminários, oficinas e eventos. 
• Interação da pós-graduação em projetos de extensão. 
• Ampliação da inserção social da universidade pública. 

3. PROTAGONISMO POPULAR E ANCESTRAL NA PRODUÇÃO DA CIDADE DE SALVADOR: OS ARTÍFICES
DA LADEIRA DA CONCEIÇÃO DA PRAIA” (PAEXDOC/PROEXT-UFBA: EDITAL 2017/2018/2019): 

O projeto de extensão desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Lugar Comum – PPG-AU UFBA em parceria com
o coletivo de Mestres Artífices da Ladeira da Conceição (Salvador-BA), é uma ação que dialoga com o contexto
de luta pela permanência dos mestres artífices, em suas oficinas localizadas no centro histórico. Apesar de
desempenharem suas práticas laborais nas áreas centrais da cidade há décadas e remontarem a ofícios
desempenhados pela população negra desde o período colonial, a presença e permanência das oficinas está
longe de ser uma preocupação das políticas urbanas atuais. A ameaça de desaparecimento da profissão de
artífice – trabalhadores detentores de saberes específicos, transmitidos através do contato cotidiano com seus
mestres, e cujos preciosos ofícios manuais estão vinculados às práticas tradicionais do campo da construção
civil (marmoristas, ferreiros, serralheiros, mecânicos, etc.) – foi o mote para a proposição dos dois primeiros
anos de ações, voltadas para a realização de dois minicursos sobre os ofícios, e produção de registro gráfico-
textual desses acontecimentos, que envolveu professores da FAUFBA e outras instituições de ensino superior;
estudantes de pós-graduação e graduação de diferentes unidades da UFBA; movimentos e coletivos que
integram a Articulação do Centro Antigo de Salvador; e coordenadores, professores e estudantes do Colégio
Estadual Ypiranga, localizado no Bairro Dois de Julho. Na terceira edição, o projeto de extensão redefiniu seu
foco, uma vez que o poder público iniciou obras de requalificação nos arcos da Ladeira da Conceição. Foram
mobilizadas ações de acompanhamento do processo de execução do Projeto de Requalificação, assessorando
os mestres neste no que tange ás implicações da reforma arquitetônica e urbanísticas, atuando conjuntamente
com o IDEAS - Assessoria Jurídica Popular, que oferece suporte jurídico aos artífices desde 2014. 

4. SEMINÁRIOS URBA: 

Os Seminários urbBA, de periodicidade anual, que são promovidos pelo Grupo de Pesquisa Lugar Comum,
liderado pela Prof. Ana Fernandes, têm também sido espaços de discussão ampla e de participação social
acerca das questões inerentes à cidade contemporânea e aos vorazes processos envolvidos em sua
transformação, nos quais se observam manifestações variadas de um poder do setor privado quase ilimitado,
com crescente restrição da esfera pública e de sua capacidade de regulação. Esses seminários têm mostrado,
ainda, que várias iniciativas e práticas no campo da ação social, jurídica, profissional e política buscam, ao se
contrapor a esses processos, constituir novos horizontes de cooperação e de solidariedade no meio urbano, o
que é basilar na luta por cidades mais justas. 

5. PLANO DE BAIRRO PARA A ZEIS DE SARAMANDAIA: 

O PPG-AU UFBA, por meio dos Grupos de Pesquisa que abriga, tem também se destacado em projetos de
extensão e ações de grande importância social, como a desenvolvida pelo GP Lugar Comum na elaboração do
Plano de Bairro para a ZEIS de Saramandaia, projeto originalmente selecionado no Edital do PROEXT/MEC de
2011. A proposta de elaboração desse plano surgiu em decorrência dos embates ocasionados pela
proximidade dessa ocupação popular com a área de um grande empreendimento imobiliário de alto padrão. Por
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iniciativa do Ministério Público Estadual, um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) foi financiado pelo
empreendedor, tendo a área de Saramandaia sido categorizada como Área de Impacto Indireto. O plano de
bairro é uma das medidas compensatórias elencadas. 

O Bairro de Saramandaia, que abriga 10.267 habitantes, é um assentamento urbano precário, em situação de
vulnerabilidade socioambiental. O Plano de Bairro é um instrumento que identifica as necessidades que
garantem o bem-estar e a boa convivência dos habitantes, além de construir propostas coletivas para o
encaminhamento das soluções apontadas. Indica também como isso deve ser reivindicado junto ao poder
público. No ano de 2017, teve continuidade o processo de concepção e o início da construção da praça de
Saramandaia, uma das principais diretrizes apontadas no Plano no que se refere ao espaço público. 

6. AÇÃO DO GRUPO LUGAR COMUM NO BAIRRO 2 DE JULHO: 

Este tipo de ação do Grupo de Pesquisa Lugar Comum foi realizada também em outras áreas carentes e
vulneráveis a processos de expulsão e gentrificação, como o Bairro 2 de Julho, no centro antigo da cidade, que
vem sofrendo pressões do mercado imobiliário e da ação pública. Neste particular, a relação com os moradores
tem se dado, sobretudo, como assessoria técnica, tendo início também a elaboração de um plano de bairro,
que se encontra em desenvolvimento. Em 2017, aconteceu a oficina final de consolidação de propostas para o
bairro, sendo que a apresentação pública dessas propostas ficou a cargo dos movimentos sociais e coletivos
envolvidos. 

Projeto de ensino, pesquisa e extensão realizado pelo Grupo Lugar Comum – PPG-AU UFBA em conjunto com
a Bartlett School, University College of London 

Novas frentes de trabalho que envolvem uma relação direta com a sociedade foram abertas em 2017, no
âmbito do projeto que articula ensino, pesquisa e extensão realizado pelo GP Lugar Comum em conjunto com a
Bartlett School, University College of London, iniciado em 2016 e que tem vigência de quatro anos. O projeto
contempla a participação de movimento sociais, como o Movimento dos Sem Teto da Bahia, a Associação de
Moradores da Gamboa e Acervo da Laje para desenvolvimento de assessoria técnica e leituras territoriais
compartilhadas. 

7. AÇÃO CURRICULAR EM COMUNIDADE E EM SOCIEDADE (ACCS) DENOMINADA PERÍCIA POPULAR
NO CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR: 

A implantação, em 2017, da Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade (ACCS) denominada Perícia
Popular no Centro Histórico de Salvador, coordenada pela Profa. Glória Cecília Figueiredo, hoje Professora
Permanente do PPG-AU, contou com a participação de discentes do programa e do curso de graduação, bem
como de outras unidades da UFBA. É mais uma ação coletiva que envolveu moradores do Centro Histórico de
Salvador, a Associação de Amigos e Moradores do Centro Histórico (AMACH), além de outros profissionais
colaboradores. Nesta primeira experiência, realizou-se uma avaliação das atuais condições de vida dos
moradores impactados pelo descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que redefiniu as
bases da intervenção da 7a Etapa do Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador, cujos
objetivos foram alterados a partir das mobilizações e reivindicações da AMACH e resultaram no compromisso
de manutenção de diversas famílias como moradores deste setor do centro histórico, estancando o processo de
expulsão de moradores que caracterizou este programa desde sua implantação em 1992. Contudo, decorridos
quase 12 anos da sua assinatura, constata-se que o TAC não foi integralmente implementado. A AMACH e os
moradores beneficiários apontaram, ao longo da realização desta ACCS, um conjunto de problemas e questões
que indicam além de possíveis irregularidades e ou ilegalidades que comprometem a efetividade dos direitos
formalmente conquistados, o crescimento da vulnerabilidade das famílias envolvidas. 

Como um primeiro passo na direção de se estabelecer uma rearticulação entre os agentes envolvidos e de abrir
espaço de diálogo, renegociação e comprometimento para enfrentar a problemática detectada, bem como no
sentido de se construir alternativas e proposições consistentes, a AMACH, os moradores do Centro Histórico de
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Salvador e os demais envolvidos nesta Perícia Popular realizaram, em 2017, uma Audiência Cidadã. Este
instrumento “tem como uma de suas principais intenções oportunizar uma prática de cidadania ativa que
promova uma fala em primeiro plano dos “de baixo” e, ao mesmo tempo, uma escuta atenta e sensível de suas
demandas e questões por agentes “que decidem", que precisam aprender a decidir e fazer juntos, seguindo a
bússola das demandas populares” (Relatório da Perícia Popular no Centro Histórico de Salvador, p. 33). Os
próximos passos dessa experiência, que terá continuidade em 2018, são na direção de se avançar nas
articulações realizadas e na implementação dos resultados do debate ocorrido nesta Audiência Cidadã. Com
esta ação, a FAUFBA e o PPG-AU reafirmam, mais uma vez, o seu compromisso com uma formação de
profissionais atentos às questões e demandas sociais. 

8. INSERÇÃO SOCIAL DO GRUPO DE PESQUISA ETNICIDADES: 

O grupo Etnicidades PPG-AU UFBA tem como objetivos desenvolver pesquisas sobre arquiteturas edificadas
pelos grupos étnicos, projetos e ações de extensão com apoio técnico voltadas para povos e comunidades
tradicionais, e, sobretudo, reflexões das relações entre arquitetura e cidade com grupos étnicos-raciais no que
tange aos aspectos do território, cultura e etnicidade, políticas públicas, conflitos e segregação étnico-racial,
mercantilização e turismo étnico, patrimonialização, festividades e estética. Ou seja, conta naturalmente com
forte caráter de atuação social. 

As atividades de pesquisa e extensão do grupo apoiam-se no decreto estadual de 13.247 de 30/08/2011 que
consideram como povos e comunidades tradicionais aquelas que ocupam ou reivindicam seus territórios
tradicionais, de forma permanente ou temporária, tendo como referência sua ancestralidade e reconhecendo-se
a partir de seu pertencimento baseado na identidade étnica e na auto-definição, e que conservam suas próprias
instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, línguas específicas e relação coletiva com o meio
ambiente que são determinantes na preservação e manutenção de seu patrimônio material e imaterial, através
da sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando práticas, inovações e
conhecimentos gerados e transmitidos pela tradição. Engloba-se: aldeais indígenas, territórios quilombolas,
templos religiosos de matrizes africanas, afoxés, maracatus, congadas, marujadas, acampamentos ciganos,
comunidades de fundo de fecho e fundo de pasto, comunidades ribeirinhas, colônia de pescadores e
marisqueiros, geraizeiros, dentre outros. Abaixo lista-se alguns projetos de forte impacto social que o grupo
desenvolveu. 

9. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A UFBA E SEPROMI: 

Outra importante iniciativa no sentido da inserção social, foi o Termo de Cooperação Técnica entre a UFBA e
SEPROMI para Promoção da Igualdade Étnico-Racial, Combate ao Racismo e de Defesa dos Direitos dos
Povos Tradicionais. 

A intenção foi efetivar um instrumento para auxílio mútuo na defesa e promoção da população negra, de
combate ao racismo e à intolerância religiosa, além da garantia dos direitos dos segmentos tradicionais,
inclusive nas políticas públicas de desenvolvimento rural. O acordo integra a agenda da Década Internacional
Afrodescendente na Bahia (2015-2024) e renova a participação da UFBA na Rede de Combate ao Racismo e à
Intolerância Religiosa do Estado da Bahia. A parceria reforça ainda mais a atuação da UFBA nas políticas
públicas e educacionais para o povo negro, através da ampliação e fortalecendo dos temas no ensino, pesquisa
e extensão; projetos inovadores e metodologias que possibilitem a inserção social da população negra e dos
povos e comunidades tradicionais; formação de discentes e docentes dos cursos de Graduação e Pós-
Graduação com o conteúdo de promoção da igualdade étnico-racial e combate às violações de direito das
comunidades negras; dentre outras medidas. O planejamento de cada órgão, no âmbito desta cooperação,
deverá considerar os aspectos do direito à educação, de gênero e geração, social, antropológico, geográfico,
ambiental, habitacional, urbanístico, de saúde pública, tecnológico, artístico-cultural, de acesso à justiça, e de
desenvolvimento econômico e rural. 
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10. TOMBAMENTO DA PEDRA DE XANGÔ. CRIAÇÃO DA APA MUNICIPAL ASSIS VALENTE E O PARQUE
EM REDE PEDRA DE XANGÔ. PARQUE NACIONAL GEOSÍTIO PEDRA DE XANGÔ. 

A atuação dos membros do Grupo de Pesquisa Etnicidades – PPG-AU UFBA vem contribuindo de forma
significativa na concretização de ações para efetivação de direitos e pleitos de grupos étnicos e comunidades
tradicionais, na forma de conquistas e realizações que ultrapassam os muros universitários. Nesse campo, é
imperial citar que através da cartografia étnica participativa desenvolvida por Maria Alice Pereira na sua
dissertação “Pedra de Xangô: os caminhos e descaminhos do sagrado afro-brasileiro”, entre 2017 e 2019, foi
criada a APA Municipal Assis Valente e o Parque em Rede Pedra de Xangô. Nesse mesmo período e fruto
desse trabalho, a Fundação Gregório de Matos tombou, no âmbito da Prefeitura Municipal de Salvador, a Pedra
de Xangô como Patrimônio Cultural da Cidade de Salvador e criou o Parque Nacional Geosítio Pedra de
Xangô. A Pedra de Xangô foi destaque em premiação pela Associação Nacional dos Procuradores da
República (ANPR) em Brasília: o artigo “Os caminhos percorridos para o tombamento municipal da Pedra de
Xangô” venceu em terceiro lugar, na categoria advocacia, no VI Prêmio República de Valorização do Ministério
Público Federal realizado pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) e o Centro Cultural
do Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, em reconhecimento ao ganhos sociais desse atuação para a
preservação desse lugar sagrado. 

11. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSERVAÇÃO DOS TERREIROS TOMBADOS DO
IPHAN: OMO ILÊ AGBOULÁ, ALAKETU, VENTURA: 

Foi um Termo de Cooperação Técnica firmada entre a FAUFBA-PPG-AU-MP-CECRE e o IPHAN (através do
Grupo de Pesquisa Certificado pelo CNPQ, ARQOP) com o objetivo de realização do Projeto de Conservação
dos Terreiros Tombados do IPHAN: Terreiros de Seja Hunde - Roça do Ventura (Cachoeira); Ilê Omo Agboula
(Itaparica); Ilê Maroialaji - Terreiro do Alaketu (Salvador). Com os seguintes objetivos: Realização de Oficinas
Gerais de Técnicas Construtivas Tradicionais; Oficinas de Projetos; Obras de Reforma e Conservação; e
elaboração de Plano de Conservação Preventiva e Conservativa. Foram elaborados projetos de intervenção
(arquitetônica e estrutural) para os três terreiros participantes do projeto, obra realizada e inaugurada no terreiro
Ilê Omo Agboula. No âmbito do mesmo projeto, prevê-se a realização em 2020 das obras referentes aos
terreiros do Alaketu e Ventura. Os três terreiros serão ainda contemplados com o Plano de Conservação
desenvolvido pela equipe da FAUFBA-PPG-AU-MP-CECRE em parceria com as respectivas comunidades. 

12. TOMBAMENTO DA FESTA DE IEMANJÁ PELA PREFEITURA DE SALVADOR 

Outra contribuição relevante e decorrente de pesquisa desenvolvidas pelo Etnicidades, foi o tombamento da
festa de Yemanjá pela Fundação Gregório de Matos (Prefeitura de Salvador) em dezembro de 2019, que se
fundamentou em pareceres e trabalhos desenvolvidos pelo Professor do PPG-AU Fabio Macedo Velame e pelo
aluno de doutorado Flávio Cardoso. O assessoramento técnico é outro campo de atuação que gera resultados
imediatos à salvaguarda de direitos e de melhoria da qualidade de vida dos grupos assistidos. Nesse tópico, os
terreiros OMO ILÊ AGBOULÁ, ALAKETU e VENTURA foram assessorados para o processo de tombamento,
assim como para elaboração de projetos de conservação desses templos religiosos. 

13. PROJETO NORMAS E CRITÉRIOS PARA INTERVENÇÃO PARA O CENTRO HISTÓRICO DE
SALVADOR: 

O projeto, que recebe financiamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - DF, na
modalidade Cooperação, abrange, na etapa em curso, a atualização das informações sobre a formação e o
desenvolvimento histórico do centro de Salvador, a identificação das suas características tipológicas e
morfológicas, bem como do conteúdo e impactos dos programas e projetos públicos e privados propostos e/ou
executados nas últimas décadas nesta área – inclusive no que se refere ao impacto social das ações. Envolve
ainda a participação de associações de moradores e movimentos sociais sediados no centro antigo de Salvador
no levantamento e nas discussões sobre os traços materiais e imateriais que devem ancorar a preservação
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deste patrimônio urbano. 

O objetivo da primeira etapa do projeto é a elaboração de um amplo diagnóstico sobre a situação da área e a
identificação e caracterização de seus diversos setores. Numa segunda etapa está previsto o detalhamento das
características dos setores identificados, o levantamento das referências culturais dos moradores dos diversos
setores e a elaboração das normas que deverão reger as intervenções públicas e privadas nesta área da
cidade. 

Estão atuando no projeto os professores do PPG-AU, Luiz Antonio Fernandes Cardoso, Nivaldo Vieira de
Andrade Junior, Márcia Genésia de Sant'Anna, Aline de Figueirôa Silva – e é coordenador pela Professora do
MP-CECRE, Mariely Cabral de Santana. A pesquisa ainda conta com o envolvimento de 10 alunos da
Graduação, 4 alunos do mestrado acadêmico e 3 alunos de Doutorado do PPG-AU. 

14. PROJETO: CANTEIRO MODELO DE CONSERVAÇÃO – AÇÕES DE SALVAGUARDA E CONSERVAÇÃO
DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE IGATU - BA: 

Canteiro Modelo de Conservação é um conceito que vem sendo desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio
Histórico Artístico e Nacional (IPHAN) e tem como intenção articular conhecimentos em torno das comunidades
que convivem com os patrimônios tombados, favorecendo assim os processos de conservação dos mesmos.
Esse conceito que compreende o canteiro como um espaço privilegiado para a trocas de conhecimentos e
saberes construtivos tem sinergia com as atividades que vem sendo desenvolvidas no PPG-AU e na Faculdade
de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA) no âmbito do canteiro experimental, que vem
estruturando ações de trocas construtivas entre docentes, estudantes e grupos sociais. 

Coordenado por dois alunos do doutorado do PPG-AU UFBA, os Professores da FAUFB Daniel Marostergan e
Carneiro e Akemi Tahara, o Canteiro Modelo de Conservação – Ações de Salvaguarda e Conservação do
Patrimônio Cultural de Igatu – BA surge de uma parceria da FAUFBA com o IPHAN com o objetivo de realizar
ações em três diferentes frentes em IGATU, sendo elas: oficina experimental; escritório experimental e
laboratório experimental. Essa implementação tem previsão de execução de 12 meses e está aberta à
diferentes possibilidades de interlocução com disciplinas, projetos de extensão e de pesquisa que estejam em
andamento no PPG-AU e na FAUFBA. 

A oficina experimental está promovendo atividades educativas voltadas à identificação e valorização das
técnicas tradicionais de construção, estimulando as trocas e disseminação desses saberes tanto na perspectiva
de estímulo à perpetuação dos conhecimentos populares, quanto com sua interação com conhecimentos
acadêmicos. 

O escritório experimental identifica moradias populares nos termos da lei 11.888 (lei de assistência técnica) e
desenvolver projetos de melhorias habitacionais das mesmas, de acordo com os parâmetros urbanísticos e
arquitetônicos dialogados com o IPHAN de forma a garantir a preservação das características do sítio tombado.

Já o laboratório experimental tem como papel desenvolver pesquisas e experimentações voltadas para
soluções de saneamento e redes de distribuição e armazenamento de água que se adequem à realidade de
Igatu. 

As três ações em conjunto articulam o canteiro modelo como um espaço de planejamento, assistência técnica,
investigação, capacitação técnica, difusão de conhecimentos e pesquisas para ações de conservação e
valorização do patrimônio cultural de Igatu. 

Finalmente, tem como premissas, a qualificação das condições de habitabilidade, urbanas e ambientais,
integrando-se ao projeto de cooperação entre IPHAN e Ministério Público da Bahia denominado: “Ações para
Preservação do Conjunto Urbano Histórico, Arquitetônico e Paisagístico de Igatu, no município de Andaraí,
estado da Bahia”. 
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Para além dos coordenadores do projeto, o Canteiro Modelo envolve três estudantes de pós-graduação e
quatro bolsistas de graduação, além da comunidade de Igatu. 

15. VAZIOS CONSTRUÍDOS: 

Entre 2014 e 2018, foi implementado o Projeto de pesquisa “Reciclagem de vazios construídos em áreas
urbanas centrais. Uma tecnologia social aplicada ao caso de Salvador, Bahia”, cooperação entre o Grupo de
Pesquisa Lugar Comum/PPGAU/FAUFBA, o Laboratório Alice, da École Polytechnique Fédérale de Lausanne e
04 coletivos e movimentos sociais de Salvador: Famílias em Luta por Moradia, ligado ao Movimento da
População de Rua de Salvador (POPRUA), Movimento dos Sem Teto de Salvador (MSTS), Comunidade
Pastoral da Trindade e o Movimento dos Sem-Teto da Bahia (MSTB). Essa interação universidades –
movimentos e coletivos sociais - comunidade, contou com o apoio do Programa Ciência sem
Fronteiras/CAPES/ Ministério de Educação. 

Esse trabalho, coordenado pelas Professas Ana Fernandes (PPG-AU UFBA) e Olivia de Oliveira (EPFL), tem
como objetivo a elaboração de uma tática de ocupação e reciclagem dos vazios construídos, a ser
desenvolvida construindo uma conjunção entre a pesquisa e a produção de conhecimento, a interação ativa
com os moradores e a problematização da temática cidade-moradia-patrimônio como instrumento de política
urbana concebido para o pleno desenvolvimento social, cultural e ambiental das cidades. Ele visa aliar a
pesquisa de cunho acadêmico com o desenvolvimento de tecnologia social voltada para a busca do
equacionamento do quadro da dispersão urbana e da subutilização da infraestrutura já disponibilizada. 

As propostas de reuso envolveram, especificamente, os quatro movimentos sociais referidos, o que permitiu
elencar suas demandas e contextos específicos, bem como as tipologias de vazios construídos mais
adequadas para atendê-las, possibilitando pensar coletivamente essas áreas em oficinas de projeto e
urbanismo, promovidas pelo grupo de pesquisa com a participação de professores, estudantes, lideranças e
moradores destas comunidades. 

Trocas de professores e estudantes de doutorado, seminários e oficinas, produção de cartilhas e projeto
participativo, mobilização de cooperação acadêmica no âmbito da própria Faculdade de Arquitetura e
Universidade Federal da Bahia culminaram com uma grande exposição sobre os Vazios Construídos, realizada
em um dos vazios identificados pela pesquisa e aberta ao público para visitação. A publicação a ela referente
está em elaboração. 

16. PLATAFORMA CORPO CIDADE 

A Plataforma CORPOCIDADE é dirigida ao estudo das co-implicações entre corpo, cidade e estética. Pretende-
se buscar a dimensão estética como forma de apreender e pensar a cidade. Estuda-se também as ações e
experiências corporais e cotidianas no espaço público, em particular na rua, entendida como território instável.
Os trabalhos artísticos são pensados como outra possibilidade de compreensão crítica dos conflitos e
dissensos urbanos tendo por foco prioritário a escala do corpo em sua singularidade. Uma análise das práticas
e ações cotidianas é feita na tentativa de se relacionar a construção de territórios urbanos e a construção de
subjetividades. Seu objetivo geral é de, através das questões estéticas e/ou do corpo, problematizar as
questões urbanas. A plataforma CORPOCIDADE realiza-se bienalmente, desde 2008, um evento homônimo
por iniciativa dos grupos de pesquisa Laboratório Urbano (PPGAU UFBA) e laboratório Coadaptativo LabZat
(PPGDAN UFBA), como um encontro acadêmico em defesa da democratização do espaço público. Buscando
testar outras articulações entre corpo e cidade como estratégia de redesenho de suas condições participativas
no processo de formulação da vida pública em que estão implicados, tomamos a arte e a experiência corporal
como potências questionadoras de consensos forjados pelos planejamentos e políticas urbanas espetaculares,
e como fatores de explicitação dos conflitos que o espetáculo urbano busca ofuscar.
http://www.corpocidade.dan.ufba.br/ 
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17. OCUPAÇÃO GUERREIRA MARIA FELIPA: SUBSÍDIOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA EM TORNO DO
DIREITO À MORADIA E À CIDADE (2018) 

O projeto, aprovado em edital da PROEXT/UFBA e implantado em 2018, propôs a realização de atividades em
conjunto com os moradores da Ocupação Guerreira Maria Felipa (Salvador), tendo como ponto de partida as
ações da RAU+E/FAUFBA e do PPG-AU UFBA junto à ocupação. A ocupação faz parte de uma série realizada
pelo Movimento dos Sem Teto da Bahia (MSTB) e teve início em 2016. Desde 2017, esta ocupação teve
articulações pontuais junto à FAUFBA, que culminaram na aproximação de uma equipe da RAU+E à mesma. É
neste contexto de relações entre a universidade e a ocupação que o presente projeto se insere. O projeto teve
como objetivo geral inicial o fortalecimento das articulações comunitárias e a construção conjunta de ações e
instrumentos que pudessem auxiliar na permanência e consolidação da ocupação, potencializando ações
desenvolvidas no âmbito da RAU+E. De forma complementar, pretendeu aproximar estudantes de pós-
graduação e graduação na realização de um projeto de extensão em uma ocupação de moradia, qualificando
sua formação a partir de uma atuação prática que envolve interação comunitária, processos participativos e
dialógicos que extrapolam os aprendizados de sala de aula e as atuações hegemônicas no campo da
arquitetura e do urbanismo, além de trocas interdisciplinares. 

18. ESCOLA DE VERÃO MONOTRILHO EM DISPUTA: ARTICULANDO COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA E
AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS URBANAS 

Atividade de extensão promovida em janeiro de 2020 a partir da articulação entre o Grupo de Pesquisa Lugar
Comum, o Grupo de Estudos Urbanidades Liminares, o Grupo de Pesquisa EtniCidades – ambos do PPG-
AU/UFBA; o Grupo de Pesquisa Colapso do IGEO/UFBA; o Acervo da Laje; a Associação dos Moradores da
Rua Voluntários da Pátria no Lobato; a Associação dos Moradores do Conjunto Joanes Leste; o Movimento
Verde Trem. A partir dos conflitos e controvérsias em torno da intervenção do Monotrilho na cidade de Salvador,
a Escola de Verão se coloca como um espaço de FORM.AÇÃO, articulando Comunicação Comunitária &
Avaliação de Políticas Urbanas. São objetivos da Escola de Verão: ativar um Espaço de FORM.AÇÃO coletiva;
refletir sobre os regimes e condições de produção social de infraestruturas comuns da Cidade de Salvador;
ampliar debate público sobre as políticas urbanas incidentes no Subúrbio Ferroviário; promover uma reflexão
crítica à intervenção do Monotrilho, pelo modo autoritário que vem sendo conduzida e aos seus impactos e
desdobramentos que trazem ameaças e violações aos modos de vida do Subúrbio Ferroviário; elaborar
conteúdos que alimentem instrumentos de comunicação comunitária utilizados pela(o)s moradora(e)s;
fortalecer redes cidadãs e de práticas coletivas do Direito à Cidade. 

Interfaces com a Educação Básica

Ainda na linha da Inserção Social, mas também da Tecnologia Social, o PPG-AU acionou uma série de projetos
em que se acenderam interfaces com a educação básica no quadriênio – iniciativas listadas abaixo. 

1. OFICINAS COM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS NAS COMUNIDADES
ATENDIDAS PELA RESIDÊNCIA AU+E/UFBA, A EXEMPLO DE ESCOLAS EM FAZENDA GARCIA E MATA
ESCURA. 

Oficinas temáticas com estudantes do ensino médio desenvolvidas em interface com escolas municipais de
educação básica que geralmente ocorrem durante o trabalho de campo realizado por equipes de profissionais-
residentes, discentes do Curso de Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade
(Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia – Residência AU+E/UFBA). São oficinas planejadas em
diálogo com as comunidades, professores tutores, co-tutores e eventuais colaboradores da equipe, adequando
metodologias às realidades locais, a exemplo de oficinas que utilizam de métodos como jogos, cartografias
sociais, biomapas, alfabetização urbanística e educação coletiva, visando possibilitar maior compreensão das
questões locais e estimulando o coletivo criativo de jovens da comunidade que possam contribuir com a
proposição de projetos participativos que contemplem os desafios, as necessidades e potencialidades
específicas de cada comunidade/ território. 
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2. INICIATIVAS DO GRUPO DE PESQUISA (CNPQ) ETNICIDADES PROMOVIDAS NO CONTEXTO DO PPG-
AU UFBA 

No âmbito de inovação para o ensino básico, destaca-se em 2018 as rodas de conversas, aulas expositivas e
palestras da iniciativa “RACISMO E CIDADE: UM DEBATE NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE SALVADOR” que
problematizaram o Racismo Estrutural, Institucional, o Racismo à Brasileira na constituição das cidades
brasileiras, como o Racismo compõem as cidades brasileiras, e como as cidades brasileiras realimentam o
racismo, para jovens das periferias urbanas da cidade. 

Em 2019, para o desenvolvimento do Trabalho Final de Curso de Graduação “Verde Limiar: desvelando o verde
no Engenho Velho da Federação”, Luis Guilherme Pires realizou um ciclo de oficinas na Escola Municipal do
Bairro com a participação de moradores, estudantes e professores na elaboração e execução do plano de
requalificação dos muros da escola pública a partir da vegetação e do grafite. O reconhecimento do grafite
como meio de comunicação estratégica à mobilização de jovens é qualidade relevante desse trabalho. 

A apresentação o espetáculo “Artes do espetáculo afro-brasileiro”, feito por estudantes canadenses da
Faculdade de Artes da Universidade do Québec em Montréal (UQAM), sob a orientação do professor Ney
Wendbell, para os alunos da Escola Municipal Elisa Saldanha na Fazenda Grande 3, inovou com a adoção da
dramaturgia, assim como pela relação entre estudantes canadenses com estudantes brasileiros. Essa atividade
foi mediada pela pesquisadora Maria Alice Pereira, no processo para tombamento da Pedra de Xangô. 

3. AUÊ - ARTICULAÇÕES URBANAS EM ESCADA 

O Projeto de Extensão AUÊ - Articulações Urbanas em Escada, coordenado pela Professora do PPG-AU
UFBA, Gabriela Leandro Pereira, é uma experiência de formação sobre planejamento urbano a partir de
práticas socioeducativas. É pertinente e derivado de vários conteúdos trabalhados pelo Grupo de Pesquisa
Lugar Comum, do PPG-AU UFBA, da qual a coordenadora do projeto faz parte. Idealizado através de parceria
com coordenadores da Escola Comunitária de Escada, o grupo Jovens em Rede (associado à Escolas
Comunitárias do Subúrbio Ferroviário) e o CURIAR- Escritório Modelo de Arquitetura da UFBA, o AUÊ é uma
experiência de tecnologia social que zela pela perspectiva de atuação cidadã, realizada em coletivo, a partir de
processos democráticos e participativos em sua formulação e execução. As atividades realizadas abordaram
questões pungentes do direito à cidade, enfocando o direito da criança à cidade, visando fortalecer o processo
de luta por uma cidade mais justa e democrática. São objetivos: (1) promover a circulação de informações
associadas ao tema Educação e Cidade, mediante apresentação e discussão conjunta de documentos que
debatem os direitos e deveres dos cidadãos em relação ao espaço habitado; (2) auxiliar na articulação de
agentes, por meio de atividades que integrem escola e comunidade, com ações formativas e práticas realizadas
em espaços educativos de Salvador, fortalecendo ações existentes; (3) execução de atividades formativas e
oficinas integradas às localidades, conectando crianças e jovens aos espaços dos bairros e da cidade; (4)
ampliar as perspectivas de ação cidadã envolvendo localidades distintas e marginalmente incluídas no
planejamento urbano; (5) contribuir para a reflexão e crítica sobre extensão universitária e função social da
Arquitetura e Urbanismo. 

A metodologia é desdobramento da proposta submetida ao Concurso Internacional de Ideias Confronting
Informality 2018: Preserving communities and creating public goods in informal settlements, promovido pela
Delft University of Technology (TU Delft), no qual o AUÊ foi premiado com a Segunda Colocação. O projeto
desenvolveu-se em duas frentes: 

(I) Práticas de Planejamento Colaborativo com a Escola Comunitária de Escada: visando somar às atividades já
realizadas na Escola, as ações foram integradas ao planejamento elaborado pela coordenação, tornando os
encontros e atividades, parte do calendário escolar. Junto com as crianças e adolescentes da escola, foram
elencados cinco temáticas com o objetivo de reunir a comunidade de Escada, para refletir sobre as
necessidades dos moradores do Subúrbio Ferroviário de Salvador e possíveis alternativas para espaços e
infraestruturas urbanas. Foram realizadas também oficinas, microintervenções no espaço da escola, rodas de
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conversas e outras atividades. 

(II) Direito da Criança à Cidade: articulações a partir de espaços educativos: paralelamente à experiência de
Escada, foi eleito um segundo espaço educativo em Salvador, com o intuito de expandir as possibilidades de
elaboração e ação sobre o direito da criança à cidade. Focado na construção de espaços menos hostis e mais
acolhedores e ancorado no programa da UNICEF Cidades Amigas da Criança (Child Friendly Cities),
estabeleceu-se parceria com o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) do bairro da Boca do Rio, onde
conjuntamente com a direção, foram elaboradas ações integrativas entre as crianças, seus pais, o corpo
técnico e docente do CMEI, agentes da comunidade e da FAUFBA, direcionadas para formular perspectivas de
atuação e intervenção cidadã. 

4. PROJETO DE EXTENSÃO “ATIVIDADES EXTENSIONISTAS DE OFICINAS EM COMUNIDADES DA
REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR, NO ÂMBITO DA RESIDÊNCIA EM ARQUITETURA,
URBANISMO E ENGENHARIA”: 

Coordenado pela Professora do PPG-AU Angela Gordilho e a pela Professora da FAUFBA Heliana Mettig
(egressa do PPG-AU), a proposta foi aprovada pelo PAEX-DOC/UFBA, na Linha Variações e busca
acompanhar e dar apoio à atividades extensionistas de oficinas que serão realizadas, no âmbito da Residência
AU+E/UFBA, nas áreas que tem como elemento comum a questão ambiental, de forma a subsidiar o
aprimoramento metodológico das atividades de campo para as próximas edições do referido Curso, sendo elas:
1) Quilombo Quingoma, no município de Lauro de Freitas-BA; 
2) Residencial Fazenda Grande 8B – MCMV; 
3) Mata Escura - implantação do Parque Theodoro Sampaio. 

5. OFICINA EXPERIMENTAL DO CANTEIRO MODELO DE CONSERVAÇÃO – AÇÕES DE SALVAGUARDA E
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE IGATU – BA 

Canteiro Modelo de Conservação é um conceito que vem sendo desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio
Histórico Artístico e Nacional (IPHAN) e tem como intenção articular conhecimentos em torno das comunidades
que convivem com os patrimônios tombados, favorecendo assim os processos de conservação dos mesmos.
Esse conceito que compreende o canteiro como um espaço privilegiado para a trocas de conhecimentos e
saberes construtivos tem sinergia com as atividades que vem sendo desenvolvidas no PPG-AU e na Faculdade
de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA) no âmbito do canteiro experimental, que vem
estruturando ações de trocas construtivas entre docentes, estudantes e grupos sociais. 

Coordenado por dois alunos do doutorado do PPG-AU UFBA, os Professores da FAUFB Daniel Marostergan e
Carneiro e Akemi Tahara, o Canteiro Modelo de Conservação – Ações de Salvaguarda e Conservação do
Patrimônio Cultural de Igatu – BA surge de uma parceria da FAUFBA com o IPHAN com o objetivo de realizar
ações em três diferentes frentes em IGATU, sendo elas: oficina experimental; escritório experimental e
laboratório experimental. Essa implementação tem previsão de execução de 12 meses e está aberta à
diferentes possibilidades de interlocução com disciplinas, projetos de extensão e de pesquisa que estejam em
andamento no PPG-AU e na FAUFBA. 

Com destaque para a educação básica, a oficina experimental está promovendo atividades educativas voltadas
à identificação e valorização das técnicas tradicionais de construção, estimulando as trocas e disseminação
desses saberes tanto na perspectiva de estímulo à perpetuação dos conhecimentos populares, quanto com sua
interação com conhecimentos acadêmicos. 

6. RACISMO E CIDADE: UM DEBATE NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE SALVADOR 

A atividade de extensão tem como objetivo levar para as escolas públicas municipais e estaduais localizadas na
cidade do Salvador rodas de conversas, aulas expositivas e palestras que problematizam a questão do
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Racismo Estrutural e Institucional na constituição das cidades brasileiras; como o Racismo compõe as cidades
brasileiras, e como as cidades brasileiras realimentam o racismo, para jovens das periferias urbanas da cidade. 

A ação é uma iniciativa do grupo de Pesquisa Etnicidades e conta com a coordenação do Professor Fabio
Velame e a participação dos alunos do mestrado Barbara Guimaraes Vitorino, Josane dos Santos Oliveira,
Vilma Patricia Santana Silva. 

Internacionalização

Internacionalização

INTERNACIONALIZAÇÃO: 

1. INTRODUÇÃO: 

A internacionalização do PPG-AU UFBA pode ser medida não somente a partir dos programa e projetos de
intercâmbio, pesquisas de âmbito internacional, convênios e parcerias com conceituadas instituições de ensino
estrangeiras implantados e/ou realizados entre 2017 e 2020, mas também a partir da participação de docentes
e discentes nessas instituições por meio de estágios de doutorado-sanduíche, de pós-doutorado ou, ainda,
como professores visitantes. Da mesma forma, no quadriênio, geralmente através de seus grupos de pesquisa,
o PPG-AU recebeu vários professores visitantes do exterior para participar de missões com vários objetivos. 

A inserção internacional também pode ser medida pela presença significativa e constante de estudantes
estrangeiros entre os discentes do programa, bem como pelos doutorados em cotutela que têm acontecido –
em dupla direção: discentes originários do PPG-AU que decidem assumir o processo de cotutela com a
universidade estrangeiras; ou estudantes de outros países que vêm fazer o estágio de doutorado no programa
e são acolhidos pelo PPG-AU UFBA em cotutela. 

Em outra direção, e como destaque especial, cabe ressaltar que a UFBA foi uma das universidades que foram
selecionadas em 2018 para o Programa Institucional de Internacionalização – CAPES-PRINT (com um
montante de mais de R$ 32.000.000,00, que estão sendo disponibilizados anualmente desde 2019 – e até o
ano de 2023). O PPG-AU coordenou a elaboração de uma das 19 Áreas Temáticas que compõem o PRINT na
Universidade Federal da Bahia – “Cidade, História, Cultura e Poder” –, tema que envolveu outros 12 programas
de pós-graduação revelando um enorme e bem-sucedido esforço de interdisciplinaridade. Logo, para além do
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, o PPG-AU agregou os programas de Antropologia;
Artes Visuais; Administração; MP-CECRE (Conservação e Restauração); Ciências Sociais; Dança; Direito;
Economia; Estudos Étnicos e Africanos; Estudos Interdisciplinares Sobre Mulheres, Gênero e Feminismo;
História; Saúde Coletiva. 

O PPG-AU foi o programa que mais contribuiu com projetos dentro da Área Temática “Cidade, História, Cultura
e Poder”, e o segundo entre os programas de pós-graduação da UFBA que participaram da elaboração da
proposta geral do PRINT (13 Projetos de Pesquisa dentro da Área Temática). Na primeira chamada realizada
para o ano de 2019, foi o programa da UFBA que mais inscreveu propostas de internacionalização: e até agora,
entre as 17 propostas apresentadas e julgadas, foram aprovadas 15, entre Bolsas Sanduíche, Professores
Visitantes do Programa no Exterior, Missões de Trabalho no Exterior, Professores Visitantes Estrangeiros no
Brasil. Para o ano de 2020, o PPG-AU já entrou com 11 propostas de internacionalização no CAPES PRINT
UFBA, sendo que 4 já foram aprovadas. As outras 8 ainda estão em julgamento em 2020. 

A inserção internacional é medida, da mesma forma, através do grande número de publicações científicas em
revistas especializadas estrangeiras, cujos autores são professores, alunos e egressos do PPG-AU, na
participação do corpo docente em comitês editoriais e como revisores de periódicos internacionais; mas
também por meio da participação da comunidade PPG-AU em eventos fora do Brasil: como membros de
comissões científicas e comitês organizadores; na apresentação de conferências, comunicações e pôsteres;
nas publicações dos estudos nos anais dos seminários e congressos. 
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2. INTERCÂMBIOS, CONVÊNIOS, REDES, PARCERIAS: 

Ver item (7), “Intercâmbios”, Subitem “Intercâmbios Internacionais”. 

3. PROFESSORES DO PPG-AU QUE FIZERAM OU ESTÃO FAZENDO PÓS-DOUTORADO NO EXTERIOR: 

1. Ana Carolina Bierrenbach: Universita degli Studi di Napoli Federico II, UNINA, Itália. 
2. Fernando Gigante: Scuola Normale Superiore, Pisa, Itália. 
3. Francisco de Assis Costa: Escuela Tecnica Superior de Arquitetura de Barcelona, ETSAB, Espanha. 
4. Griselda Pinheiro Klüppel: Escuela Tecnica Superior de Arquitectura da Universidade de Sevilla, Espanha. 
5. Marcio Cotrim Cunha: University of Texas at Austin, UT Austin. 
6. Nivaldo Vieira Andrade Júnior: École d'Urbanisme de Paris, Université de Paris-Est, Marne la Valée, França. 

4. PROFESSORES VISITANTES NO EXTERIOR: 

No quadriênio, vários professores credenciados no programa foram contemplados no Edital de Professor
Visitante no Exterior no âmbito do Programa CAPES PRINT, e fizeram – ou estão fazendo – jornadas de
trabalho fora do Brasil junto a importantes universidades, com a duração que varia de seis meses a um ano: 

1. José Carlos Huapaya Espinoza: Pontifica Universidad Católica del Perú, com o Projeto “Revistas
especializadas em arquitectura e urbanismo: uma aproximaçao aos casos brasileiro e peruano, 1920-1960” –
um ano. 
2. Glória Cecília dos Santos Figueiredo: The Bartlett Development Planning Unit (DPU) da University College
London (UCL), com o Projeto “Produção Imobiliária e Outros Fazeres da Cidade: Salvador nas epistemologias
do Sul” – um ano. 
3. Marcia Genésia de Sant’Anna: Lab’Urba, École d’Urbanisme de Paris, Université de Paris-Est/CréteilVal de
Marne, França, com o Projeto “Patrimônio e Cidade Contemporânea” – seis meses. 
4. Naia Alban Suarez: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid / Universidad Politécnica de Madrid
– ETSAM / UPM, com o Projeto “Formas de habitar os vazios patrimoniais herdados: um olhar para a América
Latina” – um ano. 

5. DOUTORADO SANDUÍCHE: 

No quadriênio 12 estudantes do PPG-AU/UFBA obtiveram bolsas para a realização ou conclusão de doutorado-
sanduíche em instituições estrangeiras, e um fez o estágio de doutorado no exterior sem bolsa. Outros dois já
foram aprovados, mas ainda não foram – e não há previsão por conta da Covid 19. Ou seja, totalizaremos no
quadriênio 15 estágios de doutorado no exterior: 

1. Aline de Carvalho Luther – Università degli Studi di Roma, la Sapienza, Roma-Itália. 
2. Daniel Andrade Caribé – École d’Urbanisme de Paris, Université de Paris-Est, Marne la Valée, Paris-França. 
3. Edson Fernandes D'Oliveira S. Neto – Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, Porto-Portugal. 
4. Fabiano Mikalauskas de Souza Nogueira – Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruher-Alemanha. 
5. Federico Calabrese – Universitá degli Studi di Napoli Federico II, Nápoles-Itália (sem bolsa). 
6. Janaína Chavier – École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette (LAA – ENSAPLV), Paris-
França. 
7. João Soares Pena – Amsterdam Research Centre for Gender and Sexuality - (ARC-GS) / Universiteit van
Amsterdam (UvA), Amsterdam-Holanda. 
8. Lucianne Fialho Batista - Universidade do Porto (aprovados para 2020) 
9. Osnildo Adão Wandall Junior – Laboratoire Architecture/Anthropologie (UMR CNRS 7218 LAVUE) da École
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette (LAA – ENSAPLV), Paris- França. 
10. Patricia Marins Farias – Universidad de Valladolid. 
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11. Piero Carapia Lima Baptista – Universidad de Sevilla, Sevilla-Espanha. 
12. Rafaela Campos de Oliveira – Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Leuven-Bélgica. 
13. Ramon Martins da Silva - Bauhaus - Universitat Weimar Alemanha (aprovados para 2020) 
14. Rosana Santana Dos Reis – Università degli Studi di Napoli Federico II, Nápoles-Itália. 
15. Tatiana de Carvalho Costa – Università degli Studi Gabriele D'annunzio Chieti Pescara, Pescara-Itália. 

6. DOUTORADO SANDUÍCHE FEITO NO PPG-AU: 

1. Monica Moscatelli – cursou o doutorado no Politecnico di Milano (Milão) com bolsa do Projeto SUSTAIN-T
para realizar uma mobilidade de doutorado de 6 meses financiada pela Comissão Européia no PPG-AU UFBA
junto ao Grupo de Pesquisa GEA-Hosp - Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar. 

7. ESTUDANTES ESTRANGEIROS DO PPG-AU NO QUADRIÊNIO: 

Entre 2017 e 2020, o PPG-AU contabilizou 16 estudantes estrangeiros no quadro discente – 7 no doutorado e 9
do de mestrado. Destes, pelo menos 6 ingressaram no programa através do Programa PAEC (Programa de
Alianças para a Educação e a Capacitação), realizado juntamente com a Organização dos Estados Americanos
e vinculado ao Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras – um consórcio de universidades que visa à
Internacionalização nas Instituições associadas. Neste programa, as Instituições participantes oferecem bolsas
de mestrado e doutorado para estudantes das Américas virem estudar no Brasil. 

7.1. ESTUDANTES ESTRANGEIROS DO DOUTORADO: 

1. Alina Cecília Sosa (Argentina). 
2. Cristina Schade (Alemanha, co-tutela). 
3. Federico Calabrese (Itália, co-tutela). 
4. Jacinta Francisco Dias (Moçambique). 
5. Lucia Riba Hernandez (Costa Rica) – PAEC. 
6. Luz Adriana Iriarte López (Colômbia) – PAEC. 
7. Maria Elena Castore (Itália). 

7.2. ESTUDANTES ESTRANGEIROS DO MESTRADO ACADÊMICO: 

1. Fecu Metellus (Haiti) – PAEC. 
2. Francesco Carraro (Itália). 
3. Ilaria Prestera (Itália). 
4. Nedda Maria Alejandra Noel Tapia (Peru) – PAEC. 
5. Oswaldo Francisco Freitez Carrillo (Venezuela). 
6. Paola Estephania Barreto Alvarado (Peru) – PAEC. 
7. Sergio Miguel Casais Machado da Silva (Portugal). 
8. Shirley Maria Rueda Salinas (Nicarágua) – PAEC. 
9. Volha Yermalayeva Franco (Belarús). 

8. PROJETOS DE COTUTELA CONCLUÍDOS OU EM ANDAMENTO: 

1. Christina Schade (originária da Universität Stuttgart) – cotutela entre a PPG-AU UFBA e a Universität
Stuttgart: Architektur und Stadtplanung (em andamento). 
2. Federico Calabrese – cotutela entre a PPG-AU UFBA e o Dottorato di Ricerca in Architettura Patrimonio
architettonico e paesaggio: storia e restauro, da Università degli Studi di Napoli Federico II (concluído). 
3. Flavio Marzadro – cotutela entre a PPG-AU UFBA e o Dottorado di Ricerca do Dipartimento di Architettura,
da Università degli Studi Roma TRE, Roma-Itália (em andamento) 
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4. Piero Carapiá Lima Baptista – cotutela entre a PPG-AU UFBA e o Programa de Doctorado da Escuela
Técnica Superior de Arquitectura da Universidad de Sevilla (concluído). 

9. CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA CAPES PRINT NO PPG-AU (2019 E 2020): 

9.1. DOUTORADO SANDUÍCHE: 

1. Aline de Carvalho Luther (Itália) 
2. Cícero Menezes da Silva (França) 
3. Lucianne Fialho Batista (Portugal) 
4. Patrícia Marins Farias (Espanha) 
5. Ramon Martins da Silva (Alemanha) 
6. Tatiana de Carvalho Costa (Itália) 

9.2. MISSÕES DE TRABALHO NO EXTERIOR: 

7. Fabio Macedo Velame (Nigéria). Projeto: “Cidades Diaspóricas no Atlântico Negro”; Sub-Projeto: “África
/Brasil, compartilhando entendimentos sobre a diáspora negra no Novo Mundo”, junta ao Lagos State University
Centre for Afro-Brazilian Studies (LASUCAS). 
8. Gabriela Leandro Pereira (Nigéria). Projeto: Intercâmbio de experiências em Práticas Audiovisuais e disputas
narrativas em torno do Direito à Cidade: aproximações entre Salvador-Bracil, Lagos-Nigéria e Londres-UK. 
9. Márcio Cotrim Cunha (EUA). Projeto: “Arquitetura e Cidades na América Latina: leituras alternativas dos
processos de modernização”, junto à University of Texas at Austin. 
10. Nivaldo Vieira de Andrade Junior (Itália). Projeto: “Patrimônio e Metrópole Contemporânea”, junto à
Università Sapienza di Roma, à Università degli Studi di Napoli "Federico II" e à Università degli Studi
"G.d'Annunzio" Chieti-Pescara. 
11. Paola Berenstein Jacques (França). Projeto: “Pensar as temporalidades urbanas”, junto à École nationale
supérieure d’architecture de Paris La Villette (ENSAPLV). 
12. Rodrigo Espinha Baeta (Espanha). Projeto: “Arquitetura e cenografia urbana barrocas na Andaluzia e no
Brasil colonial: possíveis diálogos e interconexões”, junto às Universidad de Granada e Universidad de Sevilla. 

9.3. PROFESSOR VISITANTE NO EXTERIOR: 

13. José Carlos Huapaya Espinoza (Perú): Pontifica Universidad Católica del Perú. 
14. Glória Cecília dos Santos Figueiredo (UK): The Bartlett Development Planning Unit (DPU) da University
College London (UCL). 
15. Marcia Genésia de Sant’Anna (França): Lab’Urba, École d’Urbanisme de Paris, Université de Paris-
Est/CréteilVal de Marne, França, com o Projeto “Patrimônio e Cidade Contemporânea”. 
16. Naia Alban Suarez (Espanha): Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid / Universidad
Politécnica de Madrid – ETSAM / UPM. 

PROFESSORES VISITANTES ESTRANGEIROS NO BRASIL: 
17. Maria Clara de Carvalho Pimenta do Vale (Portugal): Universidade do Porto. Projeto: “Preservação da
memória construída da cidade: fundamentos técnicos e científicos”. 
18. Piero Zanini (França): LAA - Laboratoires de re-cherche de l’École nationale supérieure d’architecture de
Paris La Villette (ENSAPLV). Projeto: “Temporalidades Urbanas (AU)/Cidade e Corpo (DAN)/Habitar nos
Centros (A)”. 
19. ALESSIA DE BIASE (França): LAA - Laboratoires de re-cherche de l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris La Villette (ENSAPLV). Projeto: “Temporalidades Urbanas (AU)/Cidade e Corpo
(DAN)/Habitar nos Centros (A)”. 

10. PROFESSORES VISITANTES E PESQUISADORES EXTRANGEIROS COVIDADOS QUE O PROGRAMA
RECEBEU: 
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Através de seus grupos de pesquisa, o PPG-AU recebeu por volta de 42 professores visitantes estrangeiros de
2017 a 2020 que exerceram diversas atividades acadêmicas: cursos e oficinas de curta duração ministrados,
associados ou não a participações em eventos internacionais promovidos pelo programa; encontros de
pesquisa e extensão com os grupos de pesquisa; trabalhos técnicos em computação gráfica; entre outros
motivos. Listamos os docentes abaixo por grupo de pesquisa relacionados – ou pela parceria do PPG-AU com
o MP-CECRE. 

ARQUIPOP – ARQUITETURA POPULAR: ESPAÇOS E SABERES: 
Com destaque especial, a Professora Florine Ballif esteve no PPG-AU por um semestre letivo através do Edital
de Professor Visitante da PROPG UFBA: ministrou disciplina, participou de desenvolvimento de pesquisas,
encontros e eventos acadêmicos. 
1. Florine Ballif – École d´Urbanisme de Paris Université de Paris Val de Marne. 

ETNICIDADES 
O Grupo Etnicidades recebeu diversos professores e pesquisadores africanos por ocasião dos eventos anuais
“Salvador e suas cores”, entre outras atividades desenvolvidas. 
2. Kadya Tall – Instituto do Mundo Africano - IMAF da Universidade de Paris I – Sorbonne 
3. Maurício Wilson – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas de Guiné Bissau - INEP 
4. Emanuel Caboco – Presidente do Patrimônio Artístico e Histórico de Angola 
5. Angela Mingas – Universidade Lusíadas de Angola 
6. Redy Wilson Lima – Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade de Cabo Verde 
7. Cesar Freitas – Universidade de Cabo Verde 
8. Patricia Alexandra Godinho Gomes - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas de Guiné Bissau – INEP e
CEAO-UFBA 

LAB20 – LABORATÓRIO DA ARQUITETURA E DO URBANISMO DO SÉCULO XX: 
Diversos professores ligados ao estudo da arquitetura do movimento moderno foram convidados pela LAB20 a
dar palestras na FAUFBA, por inciativa do PPG-AU UFBA. 
9. Anahi Ballent – Universidad Nacional de Quilmes. 
10. Antonio Pedro Belaunde – Pontificia Universidad Católica del Perú. 
11. Hugo Mondragón – Pontificia Universidad Católica de Chile. 
12. Louise Noelle Gras – Docomomo, México. 
13. Mohamed Elsahed – American University no Cairo (Egito). 
14. Nancy Stieber – University de Massachusetts, Boston. 

LABORATÓRIO URBANO: 
O grupo desenvolveu várias atividades com professores visitantes do Laboratoire architecture anthropologie da
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris la Villette e tem relação com a Rede de Pesquisa “Réseu
LIEU - Logiques identités espaces urbanités”. 
15. Alessia de Biase – LAA/ENSA de Paris La Villette. 
16. Piero Zanini – LAA/ENSA de Paris La Villette. 

LCAD – LABORATÓRIO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CIDADE, ARQUITETURA E TECNOLOGIAS
DIGITAIS: 
Através do Projeto Modelagem da Informação da Cidade (CIM) / PROGRAMA PROBAL – Programa Brasil-
Alemanha, feito em parceria com o Karlsruhe Institut für Technologie (KIT), iniciado e janeiro de 2018, O LCAD
PPG-AU trouxe quatro professores visitantes ao Brasil. 
17. Martin Beunig – Geodätischen Institut / KIT. 
18. Paul Vincente Kuper – Geodätischen Institut / KIT. 
19. Stefan Hinz – Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung / KIT. 
20. Thomas Vögtle – Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung / KIT. 

LUGAR COMUM: 
A maioria dos professores visitantes que o grupo recebeu estão vinculados ao projeto de intercâmbio
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internacional “Cidade Comum: intercâmbio interdisciplinar entre The Bartlett Development Planning Unit /UCL,
Grupo de Pesquisa Lugar Comum/PPGAU/FAUFBA e coletivos urbanos da cidade de Salvador”. Mas outros
professores vieram por outros projetos de cooperação, sempre dentro das temáticas do grupo. 
21. Alexandre Apsan Frediani – Development Planning Unit (DPU), Bartlett School/University College London. 
22. Andrea Rigon – Development Planning Unit (DPU), Bartlett School/University College London. 
23. Anne Lacaton – Arquiteta, Lacaton & Vassal Studio, Paris. 
24. Dieter Dietz – École Polytechnique Fédérale de Lausanne. 
25. Federica Risi – Development Planning Unit (DPU), Bartlett School/University College London. 
26. Ignacia Ossul Vermehren – Development Planning Unit (DPU), Bartlett School/University College London. 
27. Julian Walker – Development Planning Unit (DPU), Bartlett School/University College London. 
28. Olivia Fernandes de Oliveira – École Polytechnique Fédérale de Lausanne. 
29. Patricia Guaita – École Polytechnique Fédérale de Lausanne. 
30. Raúl Vallés – Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo/Universidad de la República. Montevidéo. 
31. Tamlyn Monson – Development Planning Unit (DPU), Bartlett School/University College London. 

NTPR: NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA PRESERVAÇÃO E DA RESTAURAÇÃO: 
No escopo do Programa CAPES PRINT, o grupo viabilizou a presença da professora visitante Doutora Maria
Clara Pimenta do Vale, da Universidade do Porto, Portugal, que ministrou o curso “Manuais de Construção
Portugueses com divulgação no Brasil, entre o final do século XIX e primeiro quartel do século XX”. 
32. Maria Clara Pimenta do Vale, da Universidade do Porto, Portugal. 

PROJETO, CIDADE E MEMÓRIA: 
Por inciativa do grupo, vários professores visitantes estrangeiros acorreram ao PPG-AU – especialmente para
participarem das palestras e da oficina vinculadas ao “4°. Seminário Internacional de Projeto Requalificação
Urbana e Cultura da Cidade - Ladeira da Misericórdia", co-organizado com a Università Sapienza di Roma, e
com a participação de docentes e discentes (pós-graduação e graduação) da Università degli Studi "G.
d'Annunzio" Chieti-Pescara e da Universidade Federal do Ceará. O grupo também recebeu professores da
Università di Pavia, Università di Napoli e da Universidade de Coimbra para outras atividades ligadas ao campo
da preservação e projeto. 
33. Andrea Pane – Università degli Studi di Napoli Federico II. 
34. Antonella Romano – Università La Sapienza di Roma. 
35. Carlo Berizzi – Università di Pavia. 
36. Claudio Varagnoli – Università degli Studi "G. d'Annunzio"Chieti – Pescara. 
37. Gonçalo Canto Moniz – Centro de Estudos Sociais e do Departamento de Arquitectura da Universidade de
Coimbra. 
38. Luca Trabattoni – Università di Pavia. 
39. Simona Salvo – Università La Sapienza di Roma. 

PARCERIAS COM O MP-CECRE 
Em 2017 o MP-CECRE firmou parceria com o IPHAN para promover "Jornadas de Patrimônio" de uma semana,
no Rio de Janeiro e em Salvador, com palestras e minicursos com grandes mestres estrangeiros no ensino e na
prática de intervenção arquitetônicas que afetam o patrimônio edificado e urbano de interesse cultural. O MP-
CECRE ficou na incumbência de indicar os nomes dos professores convidados a contribuírem com essas
jornadas. Já o IPHAN, através do Centro Lúcio Costa patrocinou as passagens e as diárias para cobrir as
despesas no Brasil. Os cursos e palestras foram oferecidos com apoio do PPG-AU. 
40. María Margarita Segarra Lagunes – Dipartamento di Architettura da Università degli Studi di Roma Tre. 
41. Professor João Mascarenhas Mateus – Universidade de Lisboa. 
42. Professor José Aguiar – Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa. 

11. PRODUÇÕES CIENTÍFICAS INTERNACIONAIS: 

A comunidade PPG-AU, considerando seus professores, estudantes de mestrado, doutorado, pós-doutorandos,
bem como os seus egressos (considerados até 5 anos após a defesa) tiveram uma vasta produção científica
em âmbito internacional de 2017 a 2019. 
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11.1. PERIÓDICOS 

• Pudemos computar 38 artigos publicados em periódicos internacionais: sendo 14 artigos publicados em
coautoria entre docentes, alunos e/ou egressos (o que revela grande cooperação entre estudantes, ex-alunos e
professores), 12 artigos com professores como autores e 12 artigos com a autoria de alunos e/ou egressos
(sem participação docente). 

• Ou seja, foram 26 artigos internacionais publicados por docentes do programa cujas referências podem ser
encontradas no item (14) “Outras Informações”. 

11.2. LIVROS E CAPÍTULOS: 

• Computamos na Sucupira 44 produções de livros e capítulos editados no exterior: sendo 4 publicações em
coautoria entre docentes, alunos e/ou egressos, 20 produções com professores como autores e 20 com a
autoria de alunos e/ou egressos (sem participação docente). Duas dessas produções são coletâneas
publicadas no exterior e coordenadas por professores do programa. 

• Ou seja, foram 24 produções de livros e capítulos publicados por docentes do programa cujas referências
podem ser encontradas no item (14) “Outras Informações”. 

11.3. ARTIGOS EM ANAIS DE EVENTOS E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM EVENTOS
INTERNACIONAIS: 

• Contamos 54 artigos publicados em Anais de Eventos e 120 apresentações de trabalhos em eventos
internacionais (considerando toda a comunidade PPG-AU UFBA). 

12. CURSOS COM PROFESSORES E PESQUISADORES ESTRANGEIROS 

O PPG-AU acolheu uma série de disciplinas e cursos ministrados com a participação de professores visitantes
estrangeiros – alguns já descritas detalhadamente no item (3) “Proposta Curricular”, no subitem “Experiências
Inovadoras de Formação”: 

1. INTRODUÇÃO À HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO E SUA RELAÇÃO COM A PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÓNIO EDIFICADO 
• Minicurso ministrado pelo Investigador Principal do CIAUD – Centro de Investigação em Arquitetura,
Urbanismo e Design – da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa Universidade de Lisboa, João
Mascarenhas Mateus, com carga horária de 17 horas (2017). 

2. PROJECTO, COR E CONSERVAÇÃO DE REVESTIMENTOS E SUPERFÍCIES ARQUITECTÓNICAS, EM
PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E URBANÍSTICO 
• Minicurso ministrado pelo Professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, José Aguiar, com
carga horária de 17 horas (2017). 

3. TEMAS DE RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA 
• Minicurso ministrado pela Professora da Università degli Studi di Roma Tre, María Margarita Segarra, com
carga horária de 17 horas (2017). 

4. WORKSHOP “RETOMANDO VAZIOS. CONSTRUINDO COLETIVOS”. 
• Ministrado com a colaboração do professor Raúl Vallés, da Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo –
Universidad de la República (Uruguai), com carga horário de 34 horas – 2017. 

5. AUGMENTED REALITY OVERVIEW: 
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• Curso de Extensão ministrado por Patrick Hübner (GIK/ Karlsruher Institut für Technologie) e Lorena Cláudia
de Souza Moreira, e coordenado por Natalie Johanna Groetelaars, com carga horária total de 20 horas (2018). 

6. DATA ACQUISITION FOR CITY MODELING: 
• Curso de Extensão inistrado por Thomas Vögtle (IPF/ Karlsruher Institut für Technologie) e Natalie Johanna
Groetelaars, e coordenado por Arivaldo Leão de Amorim com carga horária total de 20 horas (2018). 

7. GEO-DATABASES: 
• Curso de Extensão ministrado por Martin Breunig (GIK/ Karlsruher Institut für Technologie) e Paul Vincent
Kuper (GIK/ Karlsruher Institut für Technologie), e coordenado por Arivaldo Leão de Amorim, com carga horária
total de 12 horas (2018). 

8. MODELAGEM E FABRICAÇÃO DE FORMAS COMPLEXAS: 
• Curso de Extensão ministrado pelos professores Felipe Tavares e Érica Checcucci (PPG-AU), mais Paul
Vincent Kuper, Markus Jahn e Nima Mazroob Semnani (Karlsruher Institut für Technologie), com carga horária
de 68 horas (2018). 

9. AERIAL DATA ACQUISITION AND POINT CLOUD MODELING: 
• Curso de Extensão ministrado por Thomas Vögtle (IPF/ Karlsruher Institut für Technologie) e Natalie Johanna
Groetelaars, e coordenado por Arivaldo Leão de Amorim, com carga horária total de 12 horas (2019). 

10. MANUAIS DE CONSTRUÇÃO PORTUGUESES COM DIVULGAÇÃO NO BRASIL, ENTRE O FINAL DO
SÉCULO XIX E PRIMEIRO QUARTEL DO SÉCULO XX 
• Minicurso ministrado pela Professora Maria Clara Pimenta do Vale, da Universidade do Porto, com carga
horária de 9 horas (2019). 

11. 4º WORKSHOP INTERNACIONAL DE PROJETO – REQUALIFICAÇÃO URBANA E CULTURA DA CIDADE
(SIP): 
• Oficina coordenada pelo Professor Nivaldo Andrade, para além de diversos professores do PPG-AU,
FAUFBA, UFC, Mackenzie, UFPE. Contou com a participaçãpo dos professores italianos: Antonella Romano –
Università La Sapienza di Roma; Claudio Varagnoli – Università degli Studi "G. d'Annunzio"Chieti – Pescara;
Simona Salvo – Università La Sapienza di Roma (2019). 

12. POLÍTICA, DEMOCRACIA E DIREITO À CIDADE: 
• Disciplina de 68 horas, oferecida em módulos concentrados, coordenada pelos professores Ana Fernandes
(PPGAU/FAUFBA) e Alexandre Apsan Frediani (DPU/UCL), a atividade contou com os professores Julian
Walker, Federica Risi, Alex MacFarlane e Vanessa Mendes, pelo DPU/UCL London, para além de outros
diversos docentes do PPG-AU e da FAUFBA (2019). 

13. SEGURANÇA/INSEGURANÇA PÚBLICA E PRIVADA. A PROLIFERAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE
FECHAMENTO NA ARQUITETURA E NO DESENHO URBANO. 
• Disciplina de 34 horas ministrada pela Professora Florine Odette Yvonne Ballif, École d´Urbanisme de Paris
Université de Paris Val de Marne (2019). 

14. EVENTOS INTERNACIONAIS ORGANIZADOS PELO PPGAU: 

O programa organizou seis eventos internacionais, três em Salvador, um no Rio de Janeiro e dois fora do Brasil
– Peru e Nigéria. Esses congressos e seminários foram eventos de grande importância, com a presença de
professores, pesquisadores e participantes de várias nacionalidades. Pelo menos quatro desses encontros
contaram com centenas de inscritos. 

1. Arquimemória 5 – Encontro Internacional sobre Preservação do Patrimônio Edificado: o Global, o Nacional e
o Local na Preservação do Patrimônio. Organizado pelo IAB, com apoio do MP-CECRE e do PPG-AU UFBA –
2017. 
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2. IFHE RIO 2017 – International Seminar Hospital Environment for Patient and Worker Safety. Organizado pelo
Grupo de Pesquisa GEA HOSP do PPG-AU UFBA em parceria com a Associação Brasileira para o
Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. Rio de Janeiro – 2017. 

3. III Encontro Diálogos Metropolitanos Lima-Bahia. Parceria entre o Grupo de Pesquisa História da Cidade e
Urbanismo do PPG-AU UFBA e da Pontificia Universidad Catótlica del Perú. Promoção do Grupo de Pesquisa
LAB 20 do PPG-AU UFBA. Lima, Peru – 2018. 

4. 3ª edição do Congresso Internacional da História da Construção Luso-Brasileira (CIHCLB), organizado pelo
Grupo de Pesquisa NTPR do PPG-AU UFBA, com apoio do DAU-UFES e, em Portugal, do CEAU-UPorto e
CIAUD-FA / ULisboa – 2019. 

5. 4° Seminário Internacional de Projeto Requalificação Urbana e Cultural da Cidade – “Ladeira da
Misericórdia", em co-organização com a Università degli Studi di Roma, La Sapienza, e com a participação de
docentes e discentes (pós-graduação e graduação) da Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara e
da Universidade Federal do Ceará. 

6. Africa-Brazil: Sharing Understanding on the Black Diaspora in the New World – Universidade do Estado de
Lagos - Nigéria; LASUCAS - Centro de Estudos Afro-brasileiros da Universidade do Estado de Lagos.
Promoção LASUCAS e Grupo de Pesquisa Etnicidades do PPG-AU UFBA. Lagos, Nigéria – 2020. 

15. PALESTRAS, MESAS REDONDAS, DEBATES ORGANIZADOS PELO PPGAU COM PESQUISADORES
ESTRANGEIROS: 

O PPG-AU organizou mais de 20 conferência, mesas redondas e/ou debates com professores e pesquisadores
estrangeiros – sempre em Salvador. 

1. Palestra "Modernismo Egípcio": Mohamed Elsahed, American University no Cairo – 2017. 
2. Conferência "Patrimônio e resposta social em Arequipa / Peru": Luis Maldonado Valz, da Universidad
Federico Villarreal em Lima e da Universidad San Agustin em Arequipa – 2017. 
3. Conferência “Temas de la restauración Arquitectónica”: María Margarita Segarra Lagunes, Università degli
Studi di Roma Tre – 2017. 
4. Conferência "Estruturas Laminares na Colômbia e na América Latina": Jorge Galindo, Escuela de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia – 2017. 
5. Palestra "História das técnicas construtivas": João Mascarenhas Mateus, Universidade de Lisboa – 2017. 
6. Palestra "O Ensino, a Investigação e a Práxis em Conservação e Reabilitação": José Aguiar, Faculdade de
Arquitectura da Universidade de Lisboa – 2017. 
7. Palestra "Architectural Stories: Time, Representation and Narrative": Nancy Stieber, University de
Massachusetts, Boston – 2018. 
8. Apresentação e Roda de Conversa com Cécile Martin “A arquitetura no interior dos ambientes: uma
exploração interdisciplinar das forças transformadoras.”: Escola de Design da Université du Québec, Montreal –
2018. 
9. Conferência “La conservación del patrimonio urbano: una tarea de todos los actores sociales”: Eduardo Rojas
– 2018. 
10. Conferência "A questão dos centros históricos na Itália e o tema da reconstrução pós-sísmica": Claudio
Varagnoli, Università degli Studi "G. d'Annunzio"Chieti – Pescara – 2018. 
11. Conferência “Inquérito de Arquitectura Vernacular Portuguesa e sua relação com a arquitetura
Contemporânea em Portugal”: Victor Mestre, Portugal – 2019. 
12. Palestra e Lançamento do livro "O ensino moderno da arquitectura: a formação do arquitecto nas Escolas
de Belas-Artes em Portugal (1931-1969)": Gonçalo Canto Moniz, Centro de Estudos Sociais e do Departamento
de Arquitectura da Universidade de Coimbra – 2019. 
13. Ciclo de Palestras com Professores da Universidade de Pavia: "Razões do reuso" (Professor Carlo Berizzi);
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"Em busca de um método de projeto" (Professor Luca Trabattoni) – 2019. 
14. Conferência “Ocupação e Cidade: o proto-urbanismo dos movimentos sociais do centro de São Paulo”:
Jeroen Stevens, KU Leuven, Bélgica – 2019. 
15. Debate e Exibição de Filme: “Nós e Furos: o audiovisual como grafia do trabalho de campo”, com a
presença do seu realizador Mattijs Van de Port, University of Amsterdam e da VU University Amsterdam – 2019.
16. Mesa Redonda: “Antropologia das transformações urbanas: a cidade entusiasta”. Com a presença de
Alessia de Biase, com a conferência “A cidade entusiasta”, e Piero Zanini, com a conferência “Experiência do
tempo e transformação urbana”, ambos do Laboratório Architecture Antropologie, LAA/ENSAPLV, França –
2019. 
17. Palestra "O Modernismo no Peru, 1930-1963": Pedro Belaunde, da Pontificia Universidad Catótlica del Perú
– 2019. 

16. PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES DO PPG-AU EM COMITÊS EDITORIAIS INTERNACIONAIS 

Inúmeros Professores do PPG-AU fazem parte de comitês editoriais de importantes revistas estrangeiras,
ampliando o alcance internacional do Programa. 

Abaixo, apresentamos as 16 revistas que contam com docentes do programa como membros dos conselhos
editoriais. A lista completa de revistas nacionais e internacionais, destacadas por docente, pode ser vista no
item “(11) Atividades Complementares”: 

1. Ambiances - International Journal of sensory environment, architecture and Urban Space; 
2. América Patrimonio; 
3. Arquisur Revista. 
4. Bitácora Arquitetura: Revista da Facultad de Arquitectura de la UNAM (México); 
5. Bresil(s); 
6. Castillos de España; 
7. Confins (Paris); 
8. Conservar Património (Portugal); 
9. ECR - Studies in Conservation and Restoration (Portugal). 
10. EURE (Santiago). 
11. Géographie et Cultures (Paris). 
12. Història en Obres - Portal de Historia da Arquitectura Moderna. 
13. International Journal of Architectural Heritage; 
14. Opus – Quaderno di storia architettura restauro disegno. 
15. Pedra & Cal (Portugal). 
16. Tracce Urbane/Urban Traces. 

Atividades Complementares

Atividades Complementares

Nesse item detalharemos a participação dos professores do PPG-AU em algumas atividades complementares,
já citadas em outros campos da Proposta. 

1. PROFESSORES DO PPG-AU MEMBROS DE CORPO EDITORIAL DE PERIÓDICOS: 

A qualidade da atuação acadêmica, técnica e profissional do corpo docente do PPG-AU/UFBA se mostra
potencializada na participação de diversos de seus professores em corpos editoriais de importantes
publicações. Segue abaixo a lista dessas revistas por professor: 

ANA CAROLINA DE SOUZA BIERRENBACH: 
• REVISTA DOCOMOMO-BRASIL; 



06/06/2020 Plataforma Sucupira

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/propostaPrograma/listaProposta.jsf 104/128

• Thésis. 

ANA MARIA FERNANDES: 
• ÓCULUM Ensaios. Revista de Arquitetura e Urbanismo; 
• Cadernos Metrópole (PUCSP); 
• RBEUR - Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais – ANPUR; 
• RUA. Revista de Arquitetura e Urbanismo. 

ANGELA MARIA GORDLHO SOUZA: 
• Oculum (PUCCAMP); 
• RUA. Revista de Arquitetura e Urbanismo. 

ANGELO SZANIECKI PERRET SERPA: 
• Geograficidade; 
• Mercator (Fortaleza. Online); 
• Bresil(s); 
• GEOSABERES: Revista de Estudos Geoeducacionais; 
• Caderno de Geografia (PUCMG. Impresso); 
• Géographie et Cultures (Paris); 
• GEOUSP: espaço e tempo; 
• Ateliê Geográfico (UFG); 
• Confins (Paris); 
• Revista da ANPEGE; 
• Ra'e ga (UFPR); 
• Paisagem e Ambiente. 

ANTONIO PEDRO ALVES DE CARVALHO: 
• Revista Científica UMC. 

ANY BRITO LEAL IVO: 
• Arquinet - boletim eletrônico do curso de Arquitetura e Urbanismo UNIME-FCT. 

ARIVALDO LEÃO DE AMORIM: 
• Periódico: ARQUISUR REVISTA; 
• Periódico: Revista Brasileira de Expressão Gráfica – RBEG; 
• Periódico: PARC : Pesquisa em Arquitetura e Construção; 
• Periódico: Arquitetura Revista; 
• Periódico: Paranoá (UnB); 
• Periódico: Educação Gráfica (Bauru); 
• Periódico: Graf & Tec (Florianópolis). 

FERNANDO GIGANTE FERRAZ: 
• Revista Profanações. 

FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA: 
• Periódico: Revista Thésis 

GABRIELA LEANDRO PEREIRA: 
• Arquitetas Negras. 

GILBERTO CORSO PEREIRA: 
• Cadernos PPG-AU/FAUFBA; 
• RUA. Revista de Arquitetura e Urbanismo. 

GRISELDA PINHEIRO KLÜPPEL: 
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• ARQUISUR REVISTA; 
• ECR - Studies in Conservation and Restoration (Portugal). 

LUIZ ANTONIO FERNANDES CARDOSO: 
• Cadernos de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (Mackenzie. Online); 
• ARQUISUR REVISTA. 

MARCIO COTRIM CUNHA: 
• Revista Docomomo Brasil; 
• Oculum Ensaios (PUCCAMP); 
• Arq.Urb; 
• Bitácora Arquitetura: Revista da Facultad de Arquitectura de la UNAM (México); 
• Cadernos de Arquitetura e Urbanismo (PUCMG); 
• Arquitextos (São Paulo); 
• Història en Obres - Portal de Historia da Arquitectura Moderna. 

MÁRIO MENDONÇA DE OLIVEIRA: 
• Castillos de España; 
• Oculum Ensaios (1519-7727); 
• Pedra & Cal (Portugal); 
• Fórum Patrimônio - Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável; 
• International Journal of Architectural Heritage; 
• Conservar Património (Portugal) 

NAIA ALBAN SUAREZ: 
• Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente; 
• Periódico: ARQUISUR REVISTA. 

NATALIE JOHANNA GROETELAARS: 
• Gestão & Tecnologia de Projetos. 

NIVALDO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR: 
• ARQUISUR REVISTA; 
• Periódico: Opus – Quaderno di storia architettura restauro disegno; 
• Periódico: Revista Docomomo Brasil; 
• Periódico: Amazônia Moderna – Revista de Arquitetura e Urbanismo da Amazônia; 
• Periódico: Revista PROJETAR - Projeto e Percepção do Ambiente; 
• Periódico: Paranoá (UnB); 
• Periódico: América Patrimonio. 

PAOLA BERENSTEIN JACQUES: 
• Periódico: PIXO - Revista de Arquitetura, Cidade e Contemporaneidade; 
• Periódico: Tracce Urbane/Urban Traces; 
• Periódico: Revista TRAMA Interdisciplinar; 
• Periódico: Ambiances - International Journal of sensory environment, architecture and Urban Space; 
• Periódico: Revista Redobra; 
• Periódico: Arquisur Revista; 
• Periódico: Cadernos do PROARQ (UFRJ); 
• Periódico: Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (ANPUR); 
• Periódico: Arquitextos (São Paulo); 
• Periódico: ARQTEXTO (UFRGS); 
• Periódico: Revista Ohun; 
• Periódico: Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas; 
• Periódico: RUA. Revista de Arquitetura e Urbanismo (UFBA); 
• Periódico: Cadernos de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
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RODRIGO ESPINHA BAETA: 
• EURE (Santiago); 
• Cadernos PPGAU; 
• ARQUISUR REVISTA. 

2. PROFESSORES DO PPG-AU REVISORES DE PERIÓDICO: 

A qualidade da atuação acadêmica, técnica e profissional do corpo docente do PPG-AU/UFBA se mostra
potencializada na participação de diversos de seus professores como revisores de periódicos. Segue abaixo a
lista dessas revistas por professor: 

ALINE MARIA COSTA BARROSO: 
• Arquiteturarevista (UNISINOS); 
• EURE Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales (Santiago); 
• Revista Ciudades, Estados y Política (colombia). 

ALINE DE FIGUEIRÔA SILVA: 
• Revista Espaço Acadêmico (UEM); 
• Paisagem e Ambiente; 
• RUA (UNICAMP); 
• INTERAGIR (UERJ); 
• Landscape Architecture and Regional Planning. 

ANA CAROLINA DE SOUZA BIERRENBACH: 
• Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU; 
• Oculum Ensaios (PUCCAMP); 
• Thésis - Revista da Anparq. 

ANA MARIA FERNANDES: 
• Periódico: Cadernos Metrópole (PUCSP); 
• Periódico: Oculum (PUCCAMP); 
• Periódico: ARQUISUR REVISTA. 

ANTONIO PEDRO ALVES DE CARVALHO: 
• Ambiente Hospitalar. 

ARIVALDO LEÃO DE AMORIM: 
• Educação Gráfica (UNESP. Bauru); 
• Arquiteturarevista (UNISINOS); 
• Ambiente Construído (São Paulo. Impresso); 
• International Journal of Architectural Computing; 
• International Journal of Remote Sensing Aplications; 
• Mouseion (UniLasalle); 
• PARC : Pesquisa em Arquitetura e Construção; 
• Cientec: Revista de Ciência, Tecnologia e Humanidades do IFPE (Online); 
• Acta Scientiarum. Technology (Online); 
• Gestão e Tecnologia de Projetos; 
• Revista Brasileira de Expressao Grafica – RBEG; 
• ARQUISUR REVISTA; 
• REVISTA PROJETAR - PROJETO E PERCEPÇÃO DO AMBIENTE. 

ÉRICA DE SOUSA CHECCUCCI: 
• Revista Geometria Gráfica 
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• PARC: PESQUISA EM ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO 
• Ambiente Construído 

FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA: 
• Oculum Ensaios (PUCCAMP); 
• Periódico: Arquitextos (São Paulo); 
• Arquisur Revista. 

GABRIELA LEANDRO PEREIRA: 
• NGUZU: Revista do Núcleo de Estudos Afro-Asiáticos. 

GLÓRIA CECÍLIA DOS SANTOS FIGUEIREDO: 
• Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (ANPUR) 

JOSÉ CARLOS HUAPAYA ESPINOZA: 
• Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (ANPUR); 
• Urbana - Revista Eletrônica do Centro Interdisciplinar de Estudos da Cidade; 
• DEARQ: Revista de Arquitectura de la Universidad de los Andes; 
• PARANOÁ (UNB); 
• ARQUISUR REVISTA; 
• Periódico: Limaq. 

JUNIA CAMBRAIA MORTIMER: 
• Cadernos de Arquitetura e Urbanismo (PUCMG). 

LUIZ ANTONIO DE SOUZA: 
• Revista del CESLA. 

NATALIE JOHANNA GROETELAARS: 
• Ambiente Construído; 
• Gestão & Tecnologia de Projetos. 

NIVALDO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR: 
• Revista Thésis – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo; 
• Revista Interfaces (UFRJ); 
• Risco: Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (on line); 
• Revista CPC (USP); 
• Cadernos de História da Ciência; 
• PÓS. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU; 
• Estudos Ibero-Americanos (PUCRS. Impresso); 
• Joelho. Revista de Cultura Arquitectónica; 
• Arquitextos (São Paulo); 
• Gremium Revista de Restauración Arquitectónica; 
• Ananke; 
• The Journal of Architecture. 

PAOLA BERENSTEIN JACQUES: 
• Espaço & Debates; 
• Risco (São Carlos); 
• Cadernos de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (MACKENZIE. Impresso); 
• Anais do Museu Paulista: História, Cultura e Material (Impresso); 
• Revista da Universidade Federal de Minas Gerais. 

RODRIGO ESPINHA BAETA: 
• Cadernos de Arquitetura e Urbanismo (PUCMG); 
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• Urbana - Revista Eletrônica do Centro Interdisciplinar de Estudos da Cidade; 
• Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU; 
• Periódico: REVISTA CPC (USP). 

ROSANA MUÑOZ: 
• Pós; 
• Resources Conservation and Recycling. 

THAIS DE BHANTHUMCHINDA PORTELA: 
• Revista E-Metropolis. 

THAÍS TRONCON ROSA: 
• Revista Brasileira de Ciências Sociais (Online); 
• Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (ANPUR); 
• RUA (UNICAMP); 
• Revista PROJETAR - Projeto e Percepção do Ambiente. 

Autoavaliação (perspectivas de evolução e tendências)

Informe os pontos fortes do programa

1. PROJETO DE AUTO AVALIAÇÃO: 

O PPG-AU, bem como todos os outros programas da UFBA, assumiram um esforço coletivo para a formulação
de uma política consistente de auto avaliação – empenho assumido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e
coordenado pela SUPAD (Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional). 

No mês de setembro de 2019 os coordenadores de PPGs participam de oficinas para a elaboração das
políticas, baseadas em um esquema que foi posteriormente apresentado pela PROPG a partir da consulta aos
programas. A oficina teve como objetivo a adequação dos projetos e procedimentos de auto avaliação à
realidade de cada área da CAPES e a cada programa. 

Finalmente, a SUPAD (junto à PROPG), a partir destas oficinas e de consultas periódicas aos programas de
pós-graduação da UFBA – reunidos por grandes áreas –, elaborou um complexo projeto de auto avaliação para
ser adaptado e implantado sistemicamente para o quadriênio 2021-2024, mas que já pode ser experimentado
nesse último ano de avaliação. 

O projeto foi adequado à realidade do PPG-AU UFBA por comissão previamente constituída e é um dos dois
anexos que constam nessa “Proposta” (ou outro se refere ao Planejamento Estratégico). A parte adaptada ao
programa está precedida por considerações gerais sobre a auto avaliação, sua relação com Planejamento
Estratégico e com o PDI da UFBA. 

Logo, aspectos da Auto Avaliação relacionados diretamente ao programa estão detalhados, no primeiro
documento anexado, no item “III. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo: Anteprojeto do seu
Processo de Auto avaliação”. 

Também vinculado à questão da Auto Avaliação, a PROPG enviou aos colegiados uma série de modelos de
questionários para discentes e egressos visando a análise e adequação de acordo com as demandas das
respectivas áreas da CAPES. A ideia é que os questionários dos discentes sejam oferecidos como condição
para a matrícula no sistema – e o dos egressos seja enviado pela coordenação na mesma ocasião: 

• Questionário para o momento 1: final do primeiro semestre; 
• Questionário para o momento 2: final do quarto semestre (para mestrandos) e quarto e oitavo semestre (para
os doutorandos); 
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• Questionário para o momento 3: egressos. 

Portanto, os programas terão a prerrogativa de criar mecanismos próprios, pertinentes à sua estrutura e
vinculados não só a Auto Avaliação, mas também ao planejamento estratégico, cujo projeto já fi elaborado e
consta no segundo anexo. Assim, a metodologia de Auto Avaliação a ser elaborada poderá ser utilizada no ano
de 2020, bem como ao final do quadriênio. 

2. PONTOS FORTES DO PROGRAMA 

Sem ainda uma análise mais segura feita a partir dos procedimentos apresentamos no anexo “12. Projeto de
Auto Avaliação do PPG-AU”, fizemos uma análise bem sintética de pontos fortes que detectamos nesse
quadriênio, no que concerne ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA – todos já
detalhados nos quesitos qualitativos da Proposta desse relatório. 

2.1. QUALIDADE DO CORPO DOCENTE: 

Presença importante de professores em comitês científicos, conselhos de organismos públicos, diretorias de
associações nacionais e estrangeiras; número expressivo de docentes permanentes com bolsa de
Produtividade em Pesquisa (CNPq) – 12 ao todo, mais de 25% do quadro docente; todos os professores do
quadro docente permanente coordenam projetos de pesquisa e extensão, a maioria com apoio financeiro de
agências estaduais, nacionais e internacionais; diversos prêmios conferidos à sua produção intelectual e/ou ao
seu percurso, bem como a seus orientandos. 

2.2. QUALIDADE DO CORPO DISCENTE: 

Corpo discente muito produtivo – com publicações de alto nível, algumas premiadas; engajamento em inúmeros
projetos de pesquisa e extensão; engajamento em iniciativas de inserção social do programa;
internacionalização a partir das apresentações de trabalhos no exterior, publicações, doutorado sanduíche (15
alunos no quadriênio); número excelente de defesas de teses e dissertações. 

2.3. ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS: 

Quase 90% dos egressos de doutorado estão inseridos no ensino superior; quase 50% dos egressos de
mestrado estão inseridos no ensino superior e quase 30% trabalhando no serviço público; grande parte dos ex-
alunos vão constituir quadros docentes e/ou atuar no serviço público em outras cidades do Brasil,
especialmente na região nordeste – o que confirma a importância do programa para a nucleação e para a
potencialização da área de arquitetura e urbanismo na região em que se insere; a qualidade da formação dos
egressos pode ser medida pela imensa produção intelectual registrada, bem como pelas premiações recebidas:
quatro trabalhos finais (três teses e uma dissertação), elaboradas no âmbito do programa, levaram o prêmio
maior nas três mais importantes premiações da categoria (ANPARQ, ANPUR e CAPES); vários egressos
exerceram cargos importantes na esfera acadêmica, pública ou em organizações de classe no quadriênio. 

2.4. PRODUTIVIDADE: 

Corpo docente altamente produtivo, o que permitiu o aumento da oferta de vagas para os cursos de mestrado e
doutorado acadêmicos no quadriênio; número significativo de dissertações e teses defendidas; crescimento da
quantidade e, sobretudo, da qualidade da produção intelectual e científica associada ao programa; grande
diversidade na produção técnica; criação e organização de eventos consolidados nas Áreas de Concentração
“Conservação e Restauro” e “Urbanismo”. 

2.5. NUCLEAÇÃO E SOLIDARIEDADE: 

Forte nucleação e solidariedade através do apoio constante ao fortalecimento e constituição de cursos de
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mestrado e doutorado em instituições de várias regiões do Brasil (Norte, Nordeste e Sul), e com a recente
expansão para a região Centro-Oeste através do Dinter celebrado e implantado na UFG – mas também através
das quatro nucleações, em três regiões brasileiras (UFPB, UFC, UnB e UFPel), da Residência AU+E (curso se
especialização lato senso, parceiro do programa, cuja base docente são professores, alunos e egressos do
PPG-AU); formação de recursos humanos de alta qualificação para as universidades brasileiras e estrangeiras;
grande maioria dos doutores egressos realizando atividades de ensino e pesquisa em instituições de ensino
superior e cerca de metade dos egressos mestres atuando nessas atividades; ativa participação de docentes,
discentes e egressos em grupos de pesquisa com presença em outros programas de pós-graduação e na
graduação; colaboração e realização de atividades conjuntas com programas de pós-graduação em Arquitetura
e Urbanismo de várias partes do país; forte inserção social, com a participação de integrantes do programa em
projetos de extensão, de assistência técnica e apoio comunitário. 

2.6. VISIBILIDADE: 

Qualidade reconhecida da produção docente e discente através de premiações por parte de agências de
fomento à produção do conhecimento e de inserção laboral; premiação de quatro trabalhos finais elaboradas no
âmbito do programa, nas três mais importantes premiações da categoria (ANPARQ, ANPUR e CAPES);
premiação de produção científica (livro autoral) elaborada por professor do programa atribuída pela ANPARQ;
organização e promoção dos mais importantes eventos científicos de âmbito nacional e internacional da área;
novo website do programa com grande alcance; ampla divulgação das atividades e da produção científica do
programa através das redes sociais e do website do programa (https://ppgau.ufba.br/). 

2.7. INTERCÂMBIOS INSTITUCIONAIS E INTERNACIONALIZAÇÃO: 

Acolhimento de estudantes, pesquisadores e professores de outras universidades brasileiras e estrangeiras
para atividades de ensino, pesquisa, doutorais (cotutela) e pós-doutorais; acolhimento e envio de alunos em
regime de doutorando-sanduíche e de cotutela para universidades estrangeiras; convênios nackionais e
internacionais ativos com participação de professores e alunos em pesquisas e atividades acadêmicas de
universidades latino-americanas, europeias e americanas de primeira linha; professores visitantes brasileiros
em universidades estrangeiras; professores visitantes estrangeiros e de outras estados no PPG-AU; mais de 20
projetos de internacionalização do CAPES PRINT aprovados – muitos já implantados. 

2.8. RENOVAÇÃO: 

Credenciamento e recredenciamento periódico do corpo docente no ano de 2018, e entrada de mais 3
professores no quadro docente em 2019 e 2020, com grande renovação de 11 professores, mais de 25% do
quadro de 41 professores em 2020. 

2.9. INOVAÇÃO: 

Grande esforço de inovação no que concerne a atividades de ensino, pesquisa, extensão, produção científica e
produção técnica – claramente visível no relatório quadrienal. 

2.10. INTEGRAÇÃO COM A GRADUAÇÃO: 

Excelente e profícua integração com a graduação da unidade que abriga o programa, bem como com outras da
UFBA e de instituições de ensino superior; professores assumiram cargos importantes de direção, atuaram
como orientadores de centenas de alunos – em trabalhos finais, iniciação científica, monitorias; inúmeros
projetos de pesquisa e produções com alunos de graduação em suas equipes; projetos especiais que
envolveram a graduação. 

2.11. INSERÇÃO SOCIAL: 

Inúmeras iniciativas de inserção social que reúnem professores, discentes de doutorado, mestrado e
graduação, bem como egressos e pesquisadores, mas também representantes de comunidades carentes da
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cidade de Salvador e de outras regiões da Bahia, vinculadas a diversos temas: assistência técnica em
habitação; direito à cidade; ação curricular em comunidade e em sociedade; preservação do patrimônio cultural,
material e imaterial; atenção às ações étnico-raciais no âmbito da arquitetura e urbanismo. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

No quadriênio, conforme consta neste relatório, o PPG-AU UFBA potencializou o grau de nucleação –
especialmente com a aprovação e implantação do Doutorado Interinstitucional (Dinter) com a Universidade
Federal de Goiás, além das nucleações implantadas pela residência AU+E; aprimorou processos de
internacionalização, cada vez mais sedimentados, como atestam os acordos implementados com instituições
internacionais de destaque, o que propiciou o intercâmbio de informações, pesquisas, docentes e discentes nos
dois sentidos. 

O programa manteve também uma atuação em pesquisa forte e consistente, o que pode ser atestado pelo
expressivo percentual de bolsistas de produtividade do CNPq no seu quadro docente (12 bolsistas no
quadriênio, mais de 25% do total de professores) e uma produção docente e discente que tem se destacado em
diversas oportunidades pela sua qualidade e pela aprovação de projetos nos mais importantes editais de
fomento (CAPES, CNPq e FAPESB). Cabe ressaltar que a produção do programa abrange e ocorre em
diversas áreas de atuação, já que resulta da integração de conhecimentos da área de humanidades com
conhecimentos da área das chamadas ciências exatas. 

Em quais pontos o programa pode melhorar

1. PROJETO DE AUTO AVALIAÇÃO: 

Como acaba de ser mencionado, a partir de um documento matriz desenvolvido pela SUPAD UFBA
(Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional), o PPG-AU elaborou “Projeto de Auto
Avaliação” através de comissão previamente constituída – um dos dois anexos que constam nessa “Proposta”
(ou outro se refere ao “Planejamento Estratégico”). 

A partir da plena e madura implantação do processo de Auto Avaliação, o programa poderá identificar melhor
as suas deficiências e, consequentemente, em quais pontos pode melhorar. 

2. ÚLTIMA AVALIAÇÃO DA CAPES: 

Temos trabalhado, nesse quadriênio, intensamente a partir da ficha da última avaliação quadrienal, quando
tivemos queda da nota de 5 para 4. 

Estamos considerando cuidadosamente as deficiências apontadas na ficha de avaliação de 2013-2016, e
usando-as como ponto de referência para as melhorias do programa, que deu um salto qualidade imenso nesse
quadriênio – como é possível notar nesse relatório. 

3. PONTOS NEGATIVOS DA AVALIAÇÃO E A SOLUÇÃO ADOTADA: 

O item “3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período de avaliação em
relação aos docentes do programa” foi um dos quesitos em que recebemos avaliação pouco favorável no
quadriênio. 

Para resolver a questão, empreendemos um grande esforço para controlar, distribuir e redistribuir as
orientações por docente – buscando uma média de variação razoável de orientandos por professor – mesmo
com a renovação de 11 professores no quadro docente do programa. 

Para isso, o colegiado restringiu o número de orientados por orientador, conseguindo, nos anos de 2018 a
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2020, um equilíbrio muito satisfatório na distribuição equitativa dos orientandos entre os Professores
Permanentes do programa: para este quadriênio todos os professores terão tido pelo menos dois orientandos, e
poucos ultrapassarão a meta de sete orientandos por docente, por ano. 

O item “3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes autores da pós-graduação e da
graduação (no caso de IES com curso de graduação na área) na produção científica do programa, aferida por
publicações e outros indicadores pertinentes à área”, também foi bem negativa. 

Assumimos grande esforço para corrigir este problema através do incentivo a publicações qualificadas – o que
deu ótimos resultados; é só verificar a imensa produção discente e de egressos registrada na plataforma
sucupira. 

Por outro lado, a qualidade das teses e dissertações defendidas ficou naturalmente provada, devido aos 4
prêmios já citados recebidos no quadriênio – assim como pelo número muito satisfatório de trabalhos finais que,
pela sua qualidade, viraram livros editados e qualificados. 

O último quesito em que fomos mal avaliados, “4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao
corpo docente permanente do Programa. ”, foi o de mais difícil resolução. 

O PPG-AU tem professores de diversos perfis, com colocações muito particulares no programa: alguns, por
exemplo, passuem mais de 50 anos de experiência docente e de doutoramento; pesquisadores 1A do CNPQ,
mas que não são mais tão produtivos – no entanto, com uma importância ímpar na formação, pesquisa e
ensino. 

Mesmo assim, a partir do credenciamento ocorrido em 2018, conseguimos corrigir algumas distorções e
achamos que o resultado será positivo. 

Planejamento Futuro

Planejamento Futuro

1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

A partir do PDI UFBA 2018-2022 (Plano de Desenvolvimento Institucional), a PROPG e a SUPAD
(Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional) estão orientando cada programa de pós-
graduação da Universidade Federal da Bahia a desenvolver o seu Planejamento Estratégico para os próximos
anos, e o PPG-AU está em contato e trabalhando para construir uma proposta consistente. 

Neste sentido, a PROPG enviou, em meados de 2019, um formulário modelo para o Plano de Metas, visando a
análise e adequação dos programas de acordo com as demandas das respectivas áreas da CAPES. Em uma
grande oficina com os coordenadores, acontecida em setembro de 2019 – e a partir das contribuições dos
programas –, foram debatidas as metas gerais e aquelas específicas que os programas individualmente
deverão desenvolver na confecção de um consistente Planejamento Estratégico. 

A partir disso, a SUPAD elaborou um documento modelo para orientar o Planejamento Estratégico de cada
programa, e este projeto foi adaptado pelo PPG-AU para a suas demandas especificas – e consta como o
segundo e último anexo da presente proposta (o primeiro anexo é o “Projeto de Auto Avaliação”): “13. Projeto
de Planejamento Estratégico PPG-AU.” 

Para a elaboração do Planejamento Estratégico do Programa, estamos utilizando os procedimentos propostos
pela UFBA, baseado na ferramenta SWOT. Todas as etapas construídas e as ainda a construir, mas já
determinadas, estão no documento anexado na Plataforma Sucupira. O Programa já montou a Comissão de
Planejamento Estratégico aprovada pelo Colegiado – presidida pela administradora do programa, locada na
secretaria do PPG-AU, Leilane Alves. Vale ressaltar que membros dessa comissão já participaram de reuniões
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e vem trabalhando no material tutorado pela SUPAD. 

Infelizmente o processo foi significativamente impactado pela suspensão das atividades acadêmicas
presenciais devido à pandemia de COVID-19. Apesar da incipiência do processo, o programa tem
minimamente, no horizonte, com base nas metas gerais contidas no PDI – Plano de Desenvolvimento
Institucional da UFBA e em mapeamentos anteriores, algumas metas gerais para um Planejamento Futuro. 

2. PLANO DE METAS 

O Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo em nenhum momento da sua história realizou um
planejamento estratégico orientado em bases sólidas e de longo prazo. As ações de avaliação e planejamento
futuro de curto prazo sempre existiram, mas infelizmente não obtiveram grande êxito, fato explicitado na
involução da avaliação do Programa, que é um dos pioneiros da Área de Arquitetura, Urbanismo e Design, e de
tradicional e reconhecida excelência 

Na avaliação trienal de 2004-2006 o programa atingiu o auge em termos de avaliação, alcançando a nota 6 – a
primeira vez que programas da área chegaram a esse conceito (juntamente com o Programa da USP e com o
PROURB da UFRJ). 

Contudo, nas avaliações posteriores o programa caiu e manteve a nota 5; na última avaliação quadrienal, 2013-
2016, teve mais uma queda – agora para a nota 4. 

Esse fato nos levou a empreender um grande esforço de reordenação e reestruturação. Consideramos
cuidadosamente as deficiências apontadas na ficha de avaliação de 2013-2016, e usando-as como ponto de
referência, trabalhamos intensamente as melhorias do programa, que deu um salto qualidade imenso nesse
quadriênio – como é possível notar nesse relatório. 

De 2017 a 2019, o PPG-AU assumiu uma política que incentiva abertamente a ampliação das suas frentes de
atuação: crescimento do corpo docente; crescimento do corpo discente; Dinter com a UFG; abertura de novos
campos de pesquisa e produção científica; novos convênios internacionais, com destaque para países latino-
americanos e africanos; vinculação cada vez maior da extensão no âmbito do programa, com especial atenção
a trabalhos de assistência social e de preservação do patrimônio. Com os resultados positivos obtidos nos
últimos três anos, é importante aprimorar a capacidade de planejamento de modo a conferir sustentação a esse
processo e ao enfrentamento de novos desafios a curto, médio e longo prazos. 

De um lado, reitera-se as diretrizes que vêm pautando a vida do programa ao longo dos anos, tais como a
busca de crescimento equilibrado do corpo docente nas suas diversas frentes de atuação e nas novas que
estão surgindo; atenção permanente aos desafios colocados ao ensino, à pesquisa e à extensão, tanto no que
diz respeito às mudanças nas dinâmicas acadêmicas, quanto as sociais; ampliação dos mecanismos de
controle da qualidade da produção discente, articulada ao cumprimento dos prazos de conclusão definidos pela
UFBA e pelas agências de fomento; busca de ampliação dos intercâmbios nacionais e internacionais com
responsabilidades compartilhadas. De outro lado, somam-se a essas diretrizes a luta para reconhecimento da
excelência do programa junto à CAPES e as seguintes metas a serem atingidas nos próximos anos: 

• Manutenção da liderança nacional e internacional do programa na área da preservação do patrimônio
arquitetônico, urbano e paisagístico, com foco na América Latina e países africanos. 

• Consolidação do programa na formação de docentes e pesquisadores para os quadros das novas
universidades regionais que surgiram, notadamente, na Bahia e demais estados das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. 

• Consolidação do Programa como centro de referência no que toca à assistência técnica e ao apoio a
demandas sociais no campo dos assentamentos urbanos populares, da habitação social e das políticas
urbanas. 
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• Aperfeiçoamento, atualização e ampliação da política editorial do Programa, com particular ênfase no uso de
novas mídias, no desenvolvimento de parcerias editoriais internacionais, na retomada da publicação regular da
revista RUA, em versão digital, e na consolidação do periódico Cadernos do PPG-AU. 

• Aprimoramento das condições físicas do Programa de modo a que possa responder mais adequadamente à
ampliação de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e de interlocução com a sociedade. 

Para além disso, o PPG-AU está passando por processo de revisão de sua estrutura geral no que concerne,
especialmente, a substituição da antiga Área de Concentração em Conservação e Restauro por uma mais
abrangente – Arquitetura, Patrimônio, Conservação e Restauro. Esta alteração (já aprovada em colegiado, mas
ainda não implantada) condicionará uma revisão geral das Linhas de Pesquisa (ainda em curso) – assim como
a locação e a criação de disciplinas e atividades nas novas Linhas de Pesquisa (ou nas antigas que persistirem,
revistas em seu conteúdo). 

A reestruturação visa se adequar a um natural crescimento de teses, dissertações, pesquisas e de produções
científicas na área da História, Teoria e Projeto de Arquitetura, bem como a temas como Patrimônio Cultural (e
Patrimônio Imaterial), hoje bem ambientadas na área da Conservação e Restauro – mas que poderiam ter mais
alcance se revisados o nome, a ementa e as Linhas vinculadas à nova Área. 
Estes novos conteúdos são provenientes da grande renovação docente que o programa tem sofrido nos últimos
anos (com a consequente adesão de discentes a novos temas). O planejamento prevê que a reestruturação do
Programa – com as áreas de Arquitetura, Patrimônio, Conservação e Restauro (nova) e Urbanismo (mantida) –
seja aprovada no início de 2020 na CAPES, para implantação estratégica em 2021, ao início do novo
quadriênio. 

Outras Informações

Dados Adicionais

Nesse item detalharemos a participação dos professores do PPG-AU em algumas atividades complementares,
já citadas em outros campos da Proposta. 

1. BANCAS DE MESTRADO E DOUTORADO FORA DO PPG-AU QUE PROFESSORES DO PROGRAMA
PARTICIPARAM NO QUADRIÊNIO 

ALINE DE FIGUEIRÔA SILVA 
• Julia Santos Miyasaki. A Praça do Ferreira em quatro tempos: paisagismo e modernidade em Fortaleza. 2019.
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo e Design) - Universidade Federal do Ceará. 

ANA CAROLINA DE SOUZA BIERRENBACH 
• Vinícius Bezerra de Moraes Galindo. Da Cidade Genérica ao Junkspace - o pensamento de Rem Koolhaas
sobre a cidade contemporânea. 2018. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. 
• Maria Candelaria Lacherre. Consideraciones sobre la producción del espacio público: una lectura de la ciudad
contemporánea. 2017. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal do Espírito
Santo. 
• Cláudio Marcelo Carneiro Leão Lacerda. Contraespaços entre dança e arquitetura: uma perspectiva
coreológica da obra de Zaha Hadid. 2018. Tese (Doutorado em Artes Cênicas) - Universidade Federal da Bahia.

ANA MARIA FERNANDES 
• George Souza Brito. História de Salvador em Tempo Presente: o princípio da sustentabilidade e dos projetos
de modernidade em disputa 2004-2016. 2019. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal da
Bahia. 
• Paula Santos Brito. Função Social da Propriedade, Vazios Urbanos e desdobramentos na Política de
Habitação de Interesse Social em Feira de Santana. 2017. Dissertação (Mestrado em Planejamento Territorial) -
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Universidade Estadual de Feira de Santana. 

ANGELA MARIA GORDILHO SOUZA 
• Emilly Mascarenhas Costa. Regularização fundiária no bairro da Paz - Salvador-Ba. 2017. Dissertação
(Mestrado em Ciencias Sociais) - Universidade Federal da Bahia. 
• Ana Carla de Lira Bottura. Conflitos e produção de consensos na cidade neoliberal: a luta por moradia em
Palmas/ TO. 2019. Tese (Doutorado em Instituto de Arquitetura e Urbanismo - São Carlos) - Universidade de
São Paulo. 

ANGELO SZANIECKI PERRET SERPA 
• Mateus Barbosa Santos da Silva. Uso e apropriação das orlas da Península de Itapagipe e do Subúrbio
Ferroviário em Salvador-BA. 2019. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal da Bahia. 
• Jéssica de Andrade Gleizer. Abordagem fenomenológica da seca: experiências de vulnerabilidade e atitudes
ambientais no povoado de Cachoeira das Araras, Vitória da Conquista-BA. 2018. Dissertação (Mestrado em
Geografia) - Universidade Federal da Bahia. 
• Patrícia Ponte de Freitas. Paisagens-Grafite em São Paulo: reinvenções da vida urbana e do habitar as
cidades. 2019. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federal da Bahia. 
• Leandro Pessoa Vieira. Perambular e imaginar: trilhando caminhos entre crianças, experiência urbana e ar
livre. 2018. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federal da Bahia. 
• A marginalidade da estética. 2017. Tese (Doutorado em Cultura e Sociedade) - Universidade Federal da
Bahia. 
• Flora Sousa Pidner. Geo-Foto-Grafia das paisagens: narrativas espaciais nas imagens de Sebastião Salgado.
2017. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federal da Bahia. 
• Juan Ignacio Brizuela. Território e políticas culturais: Reflexões metodológicas a partir de Milton Santos,
Rodolfo Kush e Néstor Garcia Canclini. 2017. Tese (Doutorado em Cultura e Sociedade) - Universidade Federal
da Bahia. 
• Clímaco César Siqueira Dias. Práticas socioespaciais e processos de resistência na grande cidade: Relações
de solidariedade nos bairros populares de Salvador. 2017. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade
Federal da Bahia. 

ANTONIO PEDRO ALVES DE CARVALHO 
• Monica Moscatelli. Form and design for social health facilities in Developing Countries. The case study of
Lauro de Freitas, Brazil. 2018. Tese (Doctoral Program in Architecture, Built Environment and Construction
Engine) - Politecnico di Milano. 

ARIVALDO LEÃO DE AMORIM 
• Douglas Malheiro de Brito. Fatores críticos de sucesso para a implantação de Building Information Modeling
(BIM) em Organizações públicas. 2019. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-graduação em Engenharia
Civil) - Universidade Federal da Bahia. 
• Júlio César Franco Júnior. Modelagem BIM de infraestrutura urbana a partir de levantamentos aéreos com
drone. 2019. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de São Paulo. 
• Carlos Eugenio Moreira de Sousa. A ambiência de bens tombados como parâmetro regulador da forma
urbana. 2018. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design) -
Universidade Federal do Ceará. 
• Fernando Antonio da Silva Almeida. Modelando a informação da cidade: do estado da arte à construção de
um conceito de City Information Modeling (CIM). 2018. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) -
Universidade Federal de Pernambuco. 
• Eugênio Moreira de Sousa. Modelando a percepção: o ambiente do patrimônio cultural edificado na regulação
da forma urbana. 2018. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo e Design) - Universidade Federal
do Ceará. 
• Guilherme Antônio Baréa. Contribuições metodológicas para o planejamento e desenvolvimento regional
através da valorização das atividades potenciais locais. 2019. Tese (Doutorado em Doutorado em Engenharia
Civil) - Universidade Federal de Santa Catarina. 
• Gabriela Willemann Siviero Maximo. Incremento nas infraestruturas de transporte para o desenvolvimento
territorial: desafios e perspectivas nas indústrias da cadeia da madeira do Planalto Norte Catarinense. 2018.
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Tese (Doutorado em Doutorado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Santa Catarina. 
• Andre Luís de Arajujo. Complexidade e emergência em estruturas espaciais. 2017. Tese (Doutorado em
Arquitetura - Tecnologia e Cidade) - Universidade Estadual de Campinas. 

ELYANE LINS CORRÊA 
• Juliana Mendonça Lo´pes. Entre a Pele que sou e a pele que somos. 2019. Dissertação (Mestrado em
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais) - Universidade Federal da Bahia. 
• Angie Gloriela Montiel Munoz. O multiculturalismo e o debate em torno da "Arte Latino-Americana". 2017.
Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais) - Universidade Federal da Bahia. 

ÉRICA DE SOUSA CHECCUCCI 
• Roberio do Nascimento Coelho. Decisões projetuais e sua importância no conforto ambiental da edificação: o
caso do NEMA, na UNIVASF, em Petrolina. 2018. Mestrado 

FABIO MACEDO VELAME 
• Diana Catarino. Companha do Queimado: Abastecimento de água e racismo em Salvador (1880 - 1920).
2019. Dissertação (Mestrado em Relações Étnico-Raciais e Estudos Africanos) - CENTRO DE ESTUDOS
AFRO-ORIENTAIS DA UFBA. 
• Renata Aquino da Silva. Afroinscrições Negras em Petrópolis: História, Memória e Territorialidades. 2018 -
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. DOUTORADO 
• Amaro Sérgio Marques. A Produção do Território e da Moradia no Quilombo Bom Jardim da Prata. 2018. Tese
(Doutorado em Arquitetura) - Universidade Federal de Minas Gerais. 

FELIPE TAVARES DA SILVA 
• Bruno Leão de Brito. Estimativas de custo em fases iniciais de projetos a partir de modelos bim e
programação generativa. 2018. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal da Bahia. 

FRANCISCO XICO COSTA 
• Mariane Lourenço Dâmaso. Entre o opaco e o luminoso. Estratégias de intervenção no Bairro do Recife..
2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Acadêmico) - Programa de Pós-graduação em Arquitetura e
Urbanismo UFPB. 
• Iale Camboim. A Cidade dançada.. 2017. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanis) - Universidade Federal da Paraíba. 

GABRIELA LEANDRO PEREIRA 
• Isadora Carraro Tavares. Narrativas Cartográficas: Espaço e literatura de autoria feminina na América Latina.
2019. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Universidade Federal de Minas Gerais. 
• Anna Paula Ferraz Dias Vieira. O direito à cidade e a cultura marginal: A narratividade como luta por
visiblidlade. 2018. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal do Espírito
Santo. 

GILBERTO CORSO PEREIRA 
• Desiree Alves Celestino Santos. Análise de áreas suscetíveis a escorregamentos e da vulnerabilidade social
em São Marcos, Salvador - Bahia. 2018. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal da
Bahia. 
• Vítor Domício de Menezes. Tecnologias de Informação e Comunicação no Planejamento Urbano:
possibilidades para processos participativos. 2017. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo e
Design) - Universidade Federal do Ceará. 
• Erika do Carmo Cerqueira. Vulnerabilidade Socioambiental na cidade de Salvador: análise espacial das
situações de risco e ações de resiliência. 2019. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federal da
Bahia. 
• Jorge Ney Valois Rios Filho. As "novas" formas espaciais urbanas da agricultura: as cidades do agronegócio
do Oeste baiano e a cidade-campo em Salvador/BA. 2018. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade
Federal da Bahia. 
• Stephan Treuke. Proximidade Espacial versus Distância Social: Constrangimentos e Oportunidades em três
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Bairros Populares em Salvador, Bahia. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Universidade Federal da
Bahia. 
• Climaco César Siqueira Dias. Práticas socioespaciais e processos de resistências na grande cidade: relações
de solidariedade nos bairros populares de Salvador. 2017. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade
Federal da Bahia. 
• Josemare Pereira dos Santos. Mudanças socioespaciais e tendências de desenvolvimento no Recôncavo Sul
da Bahia/Brasil (1970-2016): o papel de Santo Antônio de Jesus e de Cruz das Almas. 2017. Tese (Doutorado
em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social) - Universidade Católica do Salvador. 

GLÓRIA CECÍLIA DOS SANTOS FIGUEIREDO 
• Lívia Azevedo Palma Torrico. A importância da Responsabilidade Compartilhada no Descarte e
Acondicionamento dos Resíduos Sólidos da Iluminação Pública do Município de Salvador. 2018. Dissertação
(Mestrado em Planejamento Ambiental) - Universidade Católica do Salvador. 

GRISELDA PINHEIRO KLÜPPEL. 
• Eismann Lacasse Mauri. Restauración de la Iglesia San Francisco - Santiago de Cuba. 2018. Dissertação
(Mestrado em Mestrado Profissional em Conservação e Restauração) - Universidade Federal da Bahia. 
• Joaquim Antonio Rodrigues Viana Neto 
• Jéssica Gonçalves de Andrade. A Cartografia no Cinema de Abbas Kiarostami e Eduardo Coutinho: Estéticas
de um Cinema Cartográfico. 2018. Tese (Doutorado em Difusão do Conhecimento) - Universidade Federal da
Bahia. 
• Maruzia de Almeida Dultra. Vídeo-cartas (não) filosóficas: percurso de aparição de um corpoimagem. 2018.
Tese (Doutorado em Difusão do Conhecimento) - Universidade Federal da Bahia. 
• Daniela Bemfica Guimarães. CORPOLUMEN: Poéticas de (re) invenções no corpo na interação Dança e
Cinema. 2017. Tese (Doutorado em Artes Cênicas) - Universidade Federal da Bahia. 
• Genilson Conceição da Silva (Victor Venas). Luz-corpo - Percepções Poéticas do Movimento. 2017. Tese
(Doutorado em Artes Visuais) - Universidade Federal da Bahia. 

JOSÉ CARLOS HUAPAYA ESPINOZA 
• Rafael Santos Câmara. Saramandartes: artes, visibilidade e conquistas de direitos. 2019. Dissertação
(Mestrado em Artes Visuais) - Universidade Federal da Bahia. 

JULIANA CARDOSO NERY 
• Naiara Maira Amorim Carvalho. Fortaleza de Sant’anna e Assentamento Dênis Gonçalves: projeto de
intervenção no conjunto edificado da sede. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em
Conservação e Restauração) - Universidade Federal da Bahia. 
• João Henrique dos Santos. Da invisibilidade ao protagonismo: reabilitação da antiga esplanada ferroviária de
Campo Grande/MS. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Conservação e Restauração) -
Universidade Federal da Bahia. 
• Mariane dall'Agnol. Proposta de Intervenção para o Conjunto do Hipódromo do Cristal em Porto Alegre. 2018.
Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Conservação e Restauração) - Universidade Federal da
Bahia. 
• Marisa de Novaes Santos Pereira Magalhães. O Conjunto da Praça Monsenhor José Moreno De Santana:
Restauração da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e Intervenção no Espaço Público (Neópolis/SE). 2018.
Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Conservação e Restauração) - Universidade Federal da
Bahia. 
• Heliana Lima de Carvalho. Arquitetura Moderna do Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte. 2018. (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
• Gabriela de Andrade Lira Mota Assunção. Imagens dissolventes da narrativa de modernidade: Interpretações
sobre a tradição a partir de casos de demolições em Recife e Salvador (1909-1933). 2019. Tese (Doutorado em
Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
• Fernanda de Castro Farias. As expressões da modernidade no Brasil: o lugar da arquitetura art déco. 2018.
Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal da Paraíba. 

JUNIA CAMBRAIA MORTIMER 
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• José Marcos Rodrigues Vieira Filho. Meca: mania de construir. 2019. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) -
Universidade Federal de Minas Gerais. 
• Edivonha Leite dos Santos. Crônicas e diários de Carlinhos Oliveira: a flor ferida da escrita de si. 2019.
Dissertação (Mestrado em Crítica Cultural) - Universidade do Estado da Bahia. 

MÁRCIA GENÉSIA DE SANT ANNA 
• Bárbara Helena Almeida Carmo. PCH, Monumenta e PAC-CH: o patrimônio cultural na perspectiva de política
pública. 2019. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Aruqitetura e Urbanismo) - Instituto
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - São Carlos. 
• Juliana da Mata Cunha. Quem pode mais do que o dono da casa? Participação social no processo de
patrimonialização do Terreiro Obá Ogunté (Sítio de Pai Adão). 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado
Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural) - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
• Caroline Fantinel. Patrimônio Festivo: uma análise dos carnavais de Barraquilla (Col) e Salvador (Bra) sob a
perspectiva do patrimônio cultural imaterial. 2019. Tese (Doutorado em Programa Multidisciplinar de Pós-
Graduação em Cultura e Sociedade) - Universidade Federal da Bahia. 

MARCIO COTRIM CUNHA 
• Maria Eduarda Passos de Araújo Leão Melo. Três bibliotecas e dois livros. 2019. Dissertação (Mestrado em
Desenvolvimento Urbano) - Universidade Federal de Pernambuco. 
• Cristiane Lavall. A tectonicidade na obra de Eduardo de Almeida. 2019. Dissertação (Mestrado em PROPAR) -
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
• Silvia Regina Muniz Macedo dos Santos. O Instituto Moreira Salles: o concurso, o processo e a caixa. 2019.
Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal da
Paraíba. 
• Filipe Valentim Afonso. As casas de Mário Di Lascio: projeto, tempo e lugar. 2019. Dissertação (Mestrado em
Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal da Paraíba. 

MÁRIO MENDONÇA DE OLIVEIRA 
• Laura Maria Henao Montoya. Patrimonio fortificado:de la tradición a la restauración del fuerte de San
Fernando de Bocachica. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Conservação e
Restauração de Monumenos-CECRE) - Universidade Federal da Bahia. 
• Pedro Murilo Gonçalves de Freitas. O canteiro como laboratório da história: Piero Sanpaolesi, o seu tempo e o
ideal do arquiteto restaurador. 2018. Tese (Doutorado em Arquitetura, Tecnologia e Cidade) - Universidade
Estadual de Campinas. 
• Roseane da Conceição Costa Norat. Materiais construtivos e sua biodeterioração em fortificações da
Amazônia. 2017. Tese (Doutorado em Geologia e Geoquímica) - UFPA. 

NAIA ALBAN SUAREZ 
• Taianne Biset Priático Maia. Memória: velhos trilhos, novos caminhos. Restauração da Estação Ferroviária
São Francisco - Alagoinhas. 2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de
Monumentos e Núcleos Históricos) - Faculdade de Arquitetura - FAUFBA / UFBA. 
• Kássia Cristine Almeida de Oliveira. Restauração do Sobrado 559 da Rua da Estrela - São Luís. 2018.
Dissertação (Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos) -
Faculdade de Arquitetura - FAUFBA / UFBA. 
• Beatriz Pinto Ulloa. Entre sobrados e vilas, do casario aos quintais: reabilitação da Avenida Lourdes da
Soledade. 2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e
Núcleos Históricos) - Faculdade de Arquitetura - FAUFBA / UFBA. 
• Renato Medeiros. ENTRE PROJETO E A OBRA: A QUESTÃO CONSTRUTIVA EM PROCESSOS DE
ENSINO-APRENDIZAGEM EM DUAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE ARQUITETURA. 2017.
Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

NIVALDO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR 
• Maíra Cardoso Onofri Magalhães. Patrimônio cultural e tecnologia social: Experiências de preservação e
propostas de participação para a Vila Serra do Navio/AP na Amazônia. 2019. Dissertação (Mestrado em
Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio) - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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• Taianne Biset Priático Maia. Arquitetura, cidade e memória: Velhos trilhos, novos caminhos. Requalificação da
Estação Ferroviária de São Francisco - Alagoinhas/BA. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional
em Conservação e Restauração) - Universidade Federal da Bahia. 
• Diego Silva Pinheiro. Repensando o espaço fabril: Reconversão da Antiga Fábrica de Tecidos N. Sr.ª da
Penha. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Conservação e Restauração) - Universidade
Federal da Bahia. 
• Augusto Carvalho Simões de Oliveira Motta. A paisagem urbana da Praça da Sé: Intervenção no centro
histórico de Salvador-BA. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Conservação e
Restauração) - Universidade Federal da Bahia. 
• Mariane Dall'Agnol. Proposta de intervenção para o conjunto do Hipódromo do Cristal em Porto Alegre. 2018.
Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Conservação e Restauração) - Universidade Federal da
Bahia. 
• Breno Guimarães Mendes. Dialética intempestiva: Dimensões pós-históricas do patrimônio. 2018. Tese
(Doutorado em Arquitetura) - Universidade Federal de Minas Gerais. 
• Kaline Abrantes Guedes. Inventários de arquitetura moderna no Brasil: Desnaturalizando uma prática
estabelecida. 2018. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal da Paraíba. 
• Elza Maria Alvez Costeira. Olhar o passado para construir o futuro: Dois hospitais modernos no Rio de
Janeiro. 2018. Tese (Doutorado em Arquitetura) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

PAOLA BERENSTEIN JACQUES 
• Cícero Portella Castro. Estética do cotidiano colonizado e cidade: Hélio Oiticica e Adirley Queirós. 2018.
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de Brasília. 
• Késsio Guerreiro Furquim. A construção de lugares na boemia. 2017. Dissertação (Mestrado em Programa de
Pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
• Rodrigo Nogueira Lima. O romantismo revolucionário através das afinidades eletivas entre o movimento
surrealista, Henri Lefebvre e a Internacional Situacionista. 2019. Tese (Doutorado em doutorado em arquitetura
e urbanismo) - IAU USP. 
• Ligia Velloso Nobre. Terra-chão em movimento: ponto riscado, arte, ritual. 2019. Tese (Doutorado em
doutorado em estética e história da arte) - Pós=Graduação Interunidades Estética e História da Arte. 
• Ricardo Luis Silva. Elogios à inutilidade: a incorporação do trapeiro como possibilidade de apropriação e
leitura da cidade e sua alteridade urbana. 2017. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade
Presbiteriana Mackenzie. 
• Thiago de Araújo Costa. Coreografias da lentidão: gestos de ralentamento. 2017. Tese (Doutorado em
Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de São Paulo. 

RODRIGO ESPINHA BAETA 
• Augusto Carvalho Simões de Oliveira Motta. A paisagem urbana da Praça Sé: Intervenção no Centro Histórico
de Salvador-BA. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Conservação e Restauração) -
Universidade Federal da Bahia. 
• Diego Silva Pinheiro. Repensando o Espaço Fabril: Reconversão da Antiga Fábrica de Tecidos N. Sr.ª da
Penha. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Conservação e Restauração) - Universidade
Federal da Bahia. 
• Larissa Jane de Jesus Souza. Proposta de Intervenção do Trapiche Barnabé - Salvador. 2018. Dissertação
(Mestrado em Mestrado Profissional em Conservação e Restauração) - Universidade Federal da Bahia. 
• Reginaldo Passos Pina Neto. O sagrado e as circunstâncias: restauração da capela Nossa Senhora da
Conceição do antigo engenho Penha. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Conservação
e Restauração) - Universidade Federal da Bahia. 
• Ronald Ortiz Angelo. Liberación y Empoderamiento Espacial: Revitalización del Conjunto de La Merced de
Sucre. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Conservação e Restauração) - Universidade
Federal da Bahia. 
• Tamara Nunes Pereira. As histórias traçadas pelo café na Zona da Mata Mineira: Proposta de Intervenção na
Fazenda Boa Esperança. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Conservação e
Restauração) - Universidade Federal da Bahia. 
• Eismann Lacasse Mauri. Restauración de la Iglesia San Francisco - Santiago de Cuba. 2018. Dissertação
(Mestrado em Mestrado Profissional em Conservação e Restauração) - Universidade Federal da Bahia. 
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• Mônica Maria Lopes Lage. José Pereira Arouca, um construtor na Mariana setecentista: entre arrematações,
“monopólios” e redes de sociabilidades. (1753-1800). 2018. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação
em História) - Universidade Federal de Minas Gerais. 
• Tadeu Starling Perdigão. Desenho, ideologia e poder na constituição da tradição monumental do planejamento
urbano. 2018. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - NPGAU) -
Universidade Federal de Minas Gerais. 
• Danielle Rocha Benício. Laguna, patrimônio tombado: entre a conservação e a intervenção. 2018. Tese
(Doutorado em Doutorado em Arte Visuais - CEART) - Universidade do Estado de Santa Catarina. 

2. LIVROS AUTORAIS PUBLICADOS NO QUADRIÊNIO CUJOS AUTORES SÃO PROFESSORES, ALUNOS
OU EGRESSOS DO PPG-AU 

OBRA ÚNICA: 

2017 

A CIDADE BARROCA NA EUROPA E NA AMÉRICA IBÉRICA 
Rodrigo Espinha Baeta – Docente 

A CIDADE-ATRAÇÃO: A NORMA DE PRESERVAÇÃO DE ÁREAS CENTRAIS NO BRASIL DOS ANOS 1990 
Marcia Genesia de Sant Anna – Docente 

DIÓGENES REBOUÇAS: CIDADE, ARQUITETURA E PATRIMÔNIO 
Nivaldo Vieira de Andrade Junior – Docente 
Pedro Alban Calmon – Discente 
Gabriela Sales Otremba – Discente 
Gabriela Gusmao Sampaio – Sem Categoria 

E O BONDE A BURRO FOI IMPLANTADO: UM ÍCONE DE MODERNIDADE DA CIDADE DA PARAHYBA NO
FINAL DO SÉCULO XIX. 
Jose Estevam de Medeiros Filho – Egresso 

2018 

ATRAVESSANDO AS TERRAS DE NINGUÉM. 
Breno Luiz Thadeu da Silva – Egresso 

O RADICALMENTE OUTRO NAS CIDADES. 
Breno Luiz Thadeu da Silva – Egresso 

2019 

A CASA DO VELHO: O SIGNIFICADO DA MATÉRIA NO CANDOMBLÉ. 
Denis Alex Barboza de Matos – Egresso 

ARQUITETURA, EDUCAÇÃO E ARTE: O CENTRO EDUCATIVO DE ARTE TEATRAL 
Nivaldo Vieira de Andrade Junior – Docente 

ARQUITETURAS DA ANCESTRALIDADE AFRO-BRASILEIRA: O OMO ILÊ AGBOULÁ - UM TEMPLO DO
CULTO AOS EGUM NO BRASIL 
Fabio Macedo Velame – Docente 

AUTOGESTÃO E A LUTA PELA DESMERCANTILIZAÇÃO DA MORADIA, UMA EXPERIÊNCIA NO RIO DE
JANEIRO 
Tiago Souza Bastos – Discente 
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BEIRA DE OUTRO LUGAR 
Agnes Cajaiba Vianna (Et Al) – Discente 

COLEÇÃO “ARQUITETURA MODERNA NA BAHIA (1947-1951)” 
Nivaldo Vieira de Andrade Junior – Docente 

CORPO, DISCURSO E TERRITÓRIO: A CIDADE EM DISPUTA NAS DOBRAS DA NARRATIVA DE
CAROLINA MARIA DE JESUS 
Gabriela Leandro Pereira – Docente – Egresso 

DO DIREITO AUTOCONSTRUÍDO AO DIREITO À CIDADE 
Adriana Nogueira Vieira Lima – Egresso 

EL INVENTO CUBANO. 
Amine Portugal Barbuda – Egresso 

EPUCS: EXPOSIÇÃO-ÁLBUM. O EPUCS E A CIDADE DO SALVADOR NOS ANOS 1940 
Ana Maria Fernandes – Docente 

INSERÇÃO URBANA DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL DO PROGRAMA MCMV. RELAÇÕES
ESPACIAIS E IMPACTOS PARA OS MORADORES DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA
VIDA EM SALVADOR-BA 
Manoela de Siqueira Leiro – Egresso 

KIJETXAWE ZABELÊ: ALDEIA KAÍ 
Carolina Ferreira da Fonseca – Egresso 
Laura Castro – Sem Categoria 

MADEIRA DE CONSTRUÇÃO DO PERÍODO COLONIAL NA BAHIA: USO, EXPLORAÇÃO VENDA,
DESTINAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES 
Mário Mendonca de Oliveira – Docente 
Karina Matos de Araujo Fadigas Cerqueira – Discente 

MINHA VAGA, MINHA MORADA: ARQUITETURA PARA PESSOAS E AUTOMÓVEIS EM SALVADOR 
Marcio Correia Campos – Discente 

O EPUCS E A AUTONOMIZAÇÃO DO CAMPO ARQUITETÔNICO NA BAHIA 
Nivaldo Vieira de Andrade Junior – Docente 

O LUGAR DA BAHIA NA HISTÓRIA DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA 
Nivaldo Vieira de Andrade Junior – Docente 

O TRANSATLÂNTICO E O AVIÃO: ARQUITETURA MODERNA E TURISMO NA BAHIA 
Nivaldo Vieira de Andrade Junior – Docente 

PEDRA DE XANGÔ: UM LUGAR SAGRADO AFRO-BRASILEIRO NA CIDADE DE SALVADOR 
Maria Alice Pereira da Silva – Discente – Egresso 

POR UMA GEOGRAFIA DOS ESPAÇOS VIVIDOS. GEOGRAFIA E FENOMENOLOGIA 
Angelo Szaniecki Perret Serpa – Docente 

SOBRE ARCOS E BONDES: RESGATANDO A MEMÓRIA URBANA DE SALVADOR 
Karina Matos de Araujo Fadigas Cerqueira – Discente 
Cybele Celestino Santiago – Participante Externo 
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TERRA QUENTE: PROJÉTIL BILLY THE KID – EXPEDIÇÃO ACUPE 
Daniel Saboia Almeida Barreto – Discente 

“UM TETO PARA CADA ESCOLA”: O PLANO DE EDIFICAÇÕES ESCOLARES DE ANÍSIO TEIXEIRA 
Nivaldo Vieira de Andrade Junior – Docente 
Antonio Heliodorio Lima Sampaio – Docente 

VIOLLET-LE-DUC E O RESTAURO DE NOTRE-DAME (REEDIÇÃO) 
Mário Mendonca de Oliveira – Docente 
Cybele Celestino Santiago – Participante Externo 

-13-38: AMANHÃ DE NOVO 
Amine Portugal Barbuda – Egresso 
IGor de Albuquerque – Sem Categoria 

3. LIVROS COLETÂNEA PUBLICADOS NO QUADRIÊNIO CUJOS ORGANIZADORES SÃO PROFESSORES,
ALUNOS OU EGRESSOS DO PPG-AU 

2017 

ANAIS DO ARQUIMEMÓRIA 5 - ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
EDIFICADO 
Nivaldo Vieira de Andrade Junior – Docente 
Jose Carlos Huapaya Espinoza – Docente 

CORPOCIDADE: GESTOS URBANOS 
Paola Berenstein Jacques – Docente 
Fabiana Dultra Britto – Participante Externo 

HOSPITAL ENVIRONMENT FOR PATIENT AND WORKER SAFETY - IFHE RIO 2017 SEMINAR 
Antonio Pedro Alves de Carvalho – Docente 
Cláudia Queiroz Miguez – Sem Categoria 

LIVRO DE RESUMOS DO ARQUIMEMÓRIA 5: ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO EDIFICADO: O GLOBAL, O NACIONAL, O LOCAL; LIBRO DE RESÚMENES DEL
ARQUIMEMORIA 5: ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO
EDIFICADO: LO GLOBAL, LO NACIONAL 
Nivaldo Vieira de Andrade Junior – Docente 
Jose Carlos Huapaya Espinoza – Docente 

PRÁTICAS COLETIVAS E O DIREITO À CIDADE EM SALVADOR, BAHIA 
Ana Maria Fernandes Docente 
Jose Carlos Huapaya Espinoza – Docente 
Gloria Cecilia dos Santos Figueiredo – Egresso 

SALVADOR NO SÉCULO XXI: TRANSFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS 
Gilberto Corso Pereira – Docente 
Sylvio Carlos Bandeira de Mello E Silva – Participante Externo 
Inaia Maria Moreira de Carvalho – Participante Externo 

SALVADOR NO SÉCULO XXI: TRANSFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS, SOCIAIS, URBANAS E
METROPOLITANAS – CENÁRIOS E DESAFIOS (E-BOOK) 
Gilberto Corso Pereira – Docente 
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Sylvio Carlos Bandeira de Mello E Silva – Participante Externo 
Inaia Maria Moreira de Carvalho – Participante Externo 

SEMINÁRIO URBANISMO NA BAHIA - ANAIS (EPUB / E-BOOK) 
Ana Maria Fernandes – Docente 
Luiz Antonio de Souza – Docente E Egresso 
Angela Maria de Almeida Franco – Participante Externo 

2018 

A LUZ NATURAL NA ARQUITETURA HOSPITALAR 
Antonio Pedro Alves de Carvalho – Docente 

ANAIS DO V ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓSGRADUAÇÃO EM
ARQUITETURA E URBANISMO. ARQUITETURA E URBANISMO NO BRASIL ATUAL: CRISES, IMPASSES E
DESAFIOS 
Angela Maria Gordilho Souza – Docente 
Rodrigo Espinha Baeta – Docente 
Nivaldo Vieira de Andrade Junior – Docente 

CENTRALIDADES PERIFÉRICAS. PERIFERIAS CENTRAIS 
Francisco De Assis da Costa Docente 

COLLECTIVE PRACTICES, INSTRUMENTS FOR COLLETIVE ACTION AND THE RIGHT TO THE CITY IN
SALVADOR, BAHIA - PRÁTICAS COLETIVAS, INSTRUMENTOS PARA A AÇÃO E O DIREITO À CIDADE EM
SALVADOR, BAHIA 
Ana Maria Fernandes – Docente 
Alexandre Apsan Frediani – Participante Externo 
Maria Ignacia Ossul Vermehren – Participante Externo 
Milimer Morgado Mendoza – Sem Categoria 
Federica Risi – Sem Categoria 

GEOGRAFIA URBANA: DESAFIOS TEÓRICOS CONTEMPORÂNEOS 
Angelo Szaniecki Perret Serpa – Docente 
Ana Fani Alessandri Carlos – Participante Externo 

NATUREZA DA CRIATIVIDADE: CARTOGRAFIAS DE PROCESSOS CRIATIVOS: VOLUME 1 
Joaquim Antonio Rodrigues Viana Neto – Docente 
Dante Augusto Galeffi – Participante Externo 
Maria Inês Corrêa Marques – Sem Categoria 

NEBULOSAS DO PENSAMENTO URBANÍSTICO. MODOS DE PENSAR (TOMO 1) 
Paola Berenstein Jacques – Docente 
Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira – Participante Externo 

O DIREITO À CIDADE NA FRANÇA E NO BRASIL: UMA NOVA AGENDA URBANA? QUESTÕES PARA UM
DEBATE NECESSÁRIO E FECUNDO 
Ana Maria Fernandes – Docente 
Mauricio de Almeida Chagas – Participante Externo 

2019 

A CASA CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA 
Marcio Cotrim Cunha – Docente 
Celia Helena Castro Gonsales – Participante Externo 
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Ana Elisia da Costa – Participante Externo 

ANAIS DO 13º SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA. 25 ANOS DO
DOCOMOMO BRASIL. TODOS OS MUNDOS UM MUNDO SÓ 
Jose Carlos Huapaya Espinoza – Docente 

DOCOMOMO-BRASIL: NOVAS FORMULAÇÕES NO CAMPO DA ARQUITETURA E URBANISMO 
Jose Carlos Huapaya Espinoza – Docente 
Romulo Marques Carvalho – Participante Externo 
Thiscianne Moraes Pessoa – Egresso 

ESPAÇO DA MEMÓRIA NO DISTRITO DE SÃO BENEDITO 
Breno Luiz Thadeu da Silva – Egresso 
Roxany Sidney – Sem Categoria 

LIVRO DE RESUMOS DO 13º SEMINÁRIO DOCOMOMO-BRASIL: ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA.
25 ANOS DO DOCOMOMO-BRASIL. TODOS OS MUNDOS, UM SÓ MUNDO 
Jose Carlos Huapaya Espinoza – Docente 

NATUREZA DA CRIATIVIDADE: CARTOGRAFIAS DE PROCESSOS CRIATIVOS: VOLUME 2 
Joaquim Antonio Rodrigues Viana Neto – Docente 
Dante Augusto Galeffi – Participante Externo 
Maria Ines Correa Marques – Participante Externo 

NEBULOSAS DO PENSAMENTO URBANÍSTICO: MODOS DE FAZER (TOMO 2) 
Paola Berenstein Jacques – Docente 
Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira – Participante Externo 

4. PRODUÇÃO EM PERIÓDICOS INTERNACIONAIS DE DOCENTES 

1. AMORIM, Arivaldo Leão; GROETELAARS, Natalie Johanna; DE JESUS, E. G. V.; FERNANDES, V. O.
MODELING CITIES FOR 3D_GIS PURPOSES. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote
Sensing and Spatial Information Sciences, v. XLII-4, p. 135-142, 2018. 

2. ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de. Museum architecture in Brazil: a contemporary overview. Compasses
- the architecture & interior design international magazine / middle east, v. 25, p. 40-44, 2017. 

3. ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de. Patrimonio arquitectónico y urbano de las Américas: pasado, presente
y futuro. arquitectura panamericana. publicación periódica de la federación panamericana de asociaciones de
arquitectos, v. 6, p. 47-50, 2018. 

4. ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de; PIRAZZOLI, Giacomo ; BIERRENBACH, Ana Carolina. Dialogando
sull’eredità (misconosciuta) di Lina Bo Bardi a Salvador di Bahia. Il Giornale dell'Architettura, v. 1723, p. 1-1,
2018. 

5. ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de; PIRAZZOLI, Giacomo ; BIERRENBACH, Ana Carolina . Lina’s
Legacy: Lina Bo Bardi’s Brazilian masterworks are in danger of being lost. The Architects Newspaper, v. 1, p. 1-
1, 2018. 

6. BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza; CALABRESE, Federico. Archaeology of the present: three stations
of Line 9 of Barcelona´s Metro. Compasses - the architecture & interior design international magazine, v. 27, p.
86-93, 2017. 
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7. BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza; CALABRESE, Federico. Bardi´s fusión: the house as a museum,
the museum as a house. Compasses - the architecture & interior design international, v. 3, p. 44-48, 2017. 

8. BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza; CALABRESE, Federico. Cristalleries Planell Civic Centre.
Compasses - the architecture & interior international magazine, v. 1, p. 102-107, 2018. 

9. BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza; CALABRESE, Federico. Mexican minimalism: the Camino Real
Hotel Polanco by Ricardo Legorreta. Compasses - the architecture & interior international magazine, v. 1, p. 91-
99, 2019. 

10. BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza; CALABRESE, Federico. The New “Sala Beckett” Theater at Poble
Nou in Barcelona. Compasses - the architecture & interior international magazine, v. 1, p. 88-95, 2018. 

11. BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza; CALABRESE, Federico. Watch without being seen. Reuse of
Pozzacchio Fort. Compasses - the architecture & interior design international magazine, v. 4, p. 84-89, 2017. 

12. BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza; CALABRESE, Federico; ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de;
BARRETO, Alexandre Prisco Paraíso. Between Lower City and Upper City: Carnival House at Salvador de
Bahia. Compasses - the architecture & interior design international magazine / middle east, v. 31, p. 102-106,
2019. 

13. BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza; CALABRESE, Federico; ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de;
BARRETO, Alexandre Prisco Paraíso. Tra la Città Bassa e la Città Alta: La Casa del Carnevale a Salvador di
Bahia. Compasses - the architecture & interior design international magazine / middle east, v. 31, p. 107-109,
2019. 

14. BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza; COTRIM, Marcio; HUAPAYA, José Carlos. Editorial - Expansão de
fronteiras territoriais, temporais e temáticas da arquitetura e urbanismo modernos no Brasil. Revista
DOCOMOMO-Brasil, v. 3, p. 1-2, 2019; Meio de divulgação: Digital; Série: 4; ISSN/ISBN: 25948601. 

15. COTRIM, Marcio. Hay algo de excepcional... Un entendimiento alternativo de la modernidad brasileña.
Bitácora Arquitectura - UNAM - México, v. 42, p. 92-95, 2019. 

16. COTRIM, Marcio; COSTA, A. E.; GONSALES, C. H. C. Transformaciones en el esquema base-pilotis-
mirador: narrativas sobre casas brasileñas contemporáneas. Revista 47 al Fondo, v. 16, p. 20-30, 2019. 

17. HUAPAYA ESPINOZA, José Carlos; VASCONCELOS, Clara; TAPIA, Nedda; SANTOS, Priscila; RUBIO,
Sabrina; ADAME, Telmi. Arquitetas e urbanistas [des]conhecidas: por uma ampliação da história da arquitetura
e urbanismo modernos na América do Sul, 1929-1960. ARQUISUR REVISTA, v. 9, p. 130-130, 2019. 

18. IVO, Any Brito Leal; FARIAS, PATRÍCIA MARTINS. Quando a extensão vira pesquisa: da accs “habitação
saudável, moradia digna e direito à cidade” para a pesquisa “cidade para todas as idades”. Revista e e.
Estudios de Extensión en Humanidades, v. 6, p. 21-35-125, 2019. 

19. JACQUES, Paola Berenstein; ROSA, Thaís Troncon. Deviations and Thresholds: teaching as a field of
experimentation for other practices of urbanism. Tracce Urbane. Rivista Italiana Transdisciplinare di Studi
Urbani, v. 3, p. 1, 2018. 

20. MANZI, Maya; FIGUEIREDO, Glória Cecília dos Santos; MOURAD, Laila Nazem; REBOUÇAS, Thaís de
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Miranda. Neighbourhood planning and the right to the city: confronting neoliberal state urban practices in
Salvador, Brazil. International Journal of Urban Sustainable Development, v. 10, p. 1-15, 2018. 

21. MORTIMER, Junia Cambraia. Canudos. Tracce Urbane, v. 3, p. 277-283, 2018. 

22. MUÑOZ, Rosana; LOURENÇO, Paulo; MOREIRA, Susana. Experimental results on mechanical behaviour
of metal anchors in historic stone masonry. Construction and Building Materials, v. 163, p. 643-655, 2018. 

23. PEREIRA, Gilberto Corso; SANTOS PEREIRA, Maria das Graças Borja Gondim; LIMA, Danila.
Sustainability in metropolitan planning: urban ecology, a different perspective on urban dispersion. AMPS
CONFERENCE 9 Living and Sustainability: An Environmental Critique of Design and Building Practices, Locally
and Globally, v. 1, p. 174-186, 2017. 

24. SILVA, Felipe Tavares; HAWRYSZKÓW, Pawe; PIMENTEL, Roberto. Vibration effects of loads due to
groups crossing a lively footbridge. PROCEDIA ENGINEERING, v. 199, p. 2808-2813, 2017. 

25. SIMONELLI, Laís; AMORIM, Arilado Leão. City Information Modeling: General Aspects and
Conceptualization. American Journal of Engineering Research, v. 7, p. 319-324, 2018. 

26. SIMONELLI, Laís; AMORIM, Arilado Leão; GROETELAARS, Natalie Johanna. Documentação da volumetria
de edificações históricas através de nuvens de pontos: um experimento no Pelourinho, em Salvador na Bahia.
Research, Society and Development, v. 9, p. 1, 2020. 

5. LIVROS EDITADOS NO EXTERIOR PUBLICADOS POR PROFESSORES DO PPGAU: 

1. COTRIM, Marcio; GONSALES, C. H. C. (Org.); COSTA, A. E. (Org.). A casa contemporânea brasileira. 1. ed.
Austin, Texas: Nhamerica, 2019. 

2. FERNANDES, Ana; FREDIANI, A. A.; VERMEHREN, I. O.; MENDOZA, M. M.; RISI, F. Collective Practices,
Instruments for Colletive Action and the Right to the City in Salvador, Bahia. London: DPU/The Bartlett/UCL,
2018. 

6. CAPÍTULOS DE LIVROS EDITADOS NO EXTERIOR PUBLICADOS POR PROFESSORES DO PPGAU: 

1. ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de; PIRAZZOLI, Giacomo; BIERRENBACH, Ana Carolina. El legado de
Lina. Las obras maestras de Lina Bo Bardi en Brasil están em peligro de desaparecer. In: Dossier de
arquitectura Trama. Arquitectura: Patrimonio moderno. Quito, Equador: Trama Ediciones, 2018. 

2. BAETA, Rodrigo Espinha. A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Assis como protagonista do
espetáculo barroco encenado no espaço urbano da antiga Vila Rica. In: A Língua que Habitamos - VII -
Diversidades Urbanas e Arquitetônicas na Lusofonia: traços identitários. Lisboa: AEAULP, 2017. 

3. BAETA, Rodrigo Espinha. O cenário barroco na constituição da paisagem urbana na América Ibérica: o
protagonismo da arquitetura religiosa. In: O Barroco na América Portuguesa: Novos Olhares. João Pessoa;
Sevilla ES: Editora do CCTA-UFPB; Universidad Pablo de Olavide / EnRedARS, 2019. 

4. BARROSO, Aline Maria Costa; Cruz, Leandro de Sousa. Occupation Guerreira Maria: experiences and
experiments. In: Collective Practices, Instruments for Collective Action and the Right to the City in Salvador,
Bahia. Londres: The Bartlett-DPU, 2018. 

5. BARROSO, Aline Maria Costa; LIMA, Adriana Nogueira Vieira; Cruz, Leandro de Sousa. Public Policies,
Practices in Popular Neighbourhoods, Knowledge and (Dis-)connections. In: Bridging Local Collective Practices
towards a Platform for the Right to the City in Salvador, Bahia. Londres: The Bartlett-DPU, 2019. 
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6. COTRIM, Marcio; COSTA, A. E. O espaço doméstico e a domesticação da paisagem. In: A casa
contemporânea brasileira. Austin, Texas: Nhamerica Press, 2019. 

7. COTRIM, Marcio; COSTA, A. E. O pátio no Brasil: da casa moderna à contemporânea. In: A casa
contemporânea brasileira. Austin, Texas: Nhamerica, 2019. 

8. COTRIM, Marcio; COSTA, A. E; GONSALES, C. H. C. . Introdução: porque a casa? In: A casa
contemporânea brasileira. Austin, Texas: Nhamerica Press, 2019. 

9. COTRIM, Marcio; COSTA, A. E; GONSALES, C. H. C. A transgressão base/pilotis/mirante. In: A casa
contemporânea brasileira. Austin, Texas: Nhamerica Press, 2019. 

10. FERNANDES, Ana. Le Droit à la Ville : faire la ville autrement. In: Vivre le territoire et faire la ville autrement
– Regards croisés franco-brésiliens. Lille: Presses Universitaires du Septentrion, 2017. 

11. HUAPAYA ESPINOZA, José Carlos. Acervo da Laje: os desafios do Patrimônio Comum. In: Colletive
Practices, Instruments for Colletive Action and The Right to the City in Salvador, Bahia. 1ed.Londres: University
College London, 2018. 

12. HUAPAYA ESPINOZA, José Carlos; VASCONCELOS, Clara; TAPIA, Nedda; SANTOS, Priscila; RUBIO,
Sabrina. South American, Foreign and Female Professionals: Reflections on an Unknown Contribution through
Specialised South American Journals, 1929-1965. In: Women's Creativity since the Modern Movement (1918-
2018). Toward a New Perception and Reception. Turim: Zalozba ZRC, 2018, v. 1, p. 546-554. 

13. IVO, Any Brito Leal. Política urbana, política de segurança pública e mercado imobiliário: uma breve análise
as Bases Comunitárias de Segurança em Salvador. In: Hacia la metamorfosis urbana: apuntes
latinoamericanos para una política urbana. Cochabanba: Universidad Privada Boliviana/ Centro de
investigaciones en arquitectura y urbanismo - Sociedad, 2018. 

14. IVO, Any Brito Leal; FARIAS, Patrícia. El derecho a la ciudad y la movilidad de los adultos mayores - La
ciudad como barrera de inclusión. In: Más allá de los límites - aportes para una movilidad inclusiva. Quito:
Friedrich Ebert Stiftung Ecuador FES-ILDIS, 2017. 

15. JACQUES, Paola Berenstein. La pureté est un mythe: appropriation du populaire dans l’art brésilien des
années 1960. In: Appropriation Inventive et Critique. Paris: Mimésis, 2018. 

16. JACQUES, Paola Berenstein; LOPES, Dilton. A construção de Brasília: alguns silenciamentos e um
afogamento. In: A partilha dos esquecimentos/Le partage des oublis. Suspended Spaces 4. Lisboa: Sistema
Solar, 2018. 

17. MUÑOZ, Rosana; LOURENÇO, Paulo. Mechanical Behaviour of Metal Anchors in Historic Brick Masonry:
An Experimental Approach. In: RILEM Bookseries. Springer International Publishing, 2019, v. 18, p. 788-798. 

18. PEREIRA, Gabriela Leandro. Occupação Luisa Mahin. In: Collective Practices, Instruments for Collective
Action and the Right to the City in Salvador, Bahia Práticas Coletivas, Instrumentos para a Ação e o Direito à
Cidade em Salvador, Bahia. 1ed.Londres: London: DPU/The Bartlett/UCL, 2018. 

19. PEREIRA, Gabriela Leandro; FERNANDES, Ana; FIGUEIREDO, Glória Cecília; HUAPAYA ESPINOZA,
José Carlos; VERMEHREN, I. O. ; RIGON, A. ; WALKER, J. Introduction. In: Colletive Practices, Instruments for
Colletive Action and the Right to the City in Salvador, Bahia. Londres: University College London, 2018. 

20. PEREIRA, Gabriela Leandro; HUAPAYA ESPINOZA, José Carlos; CARVALHO, M. O. Revendicating Afro-
Brazilian Identity Through (Cultural) Practices of Resistance. In: Bridging Local Collective Practices towards a
Platform for the Right to the City in Salvador, Bahia. Londres: University College London, 2019. 
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21. SERPA, Angelo. Leisure and Work in Contemporary Urban-Metropolitan Space: Perspectives, Tendencies,
and Utopias. In: Urban Public Spaces From Planned Policies to Everyday Politics (Illustrated with Brazilian Case
Studies). Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018. 

22. SILVA, Aline de Figueirôa. Hygiene, education and art: Roberto Burle Marx’s 1930s modern gardens in
Brazil. In: Gardens and Human Agency in the Anthropocene. 1ed.London: Routledge, 2019. 

23. SILVA, Aline de Figueirôa. Os jardins públicos na cultura paisagística brasileira. In: Paisaje y jardín como
patrimonio cultural. Diversas miradas desde México y Brasil. 1ed.México, D.F.: Universidad Autónoma
Metropolitana, 2019. 

24. SILVA, Felipe Tavares. Automatic structural preliminary design of a 3D concrete frame by numerical
parametric structural modeling. In: Frontiers of Science and Technology Automation, Sustainability, Digital
Fabrication. 1ed.: De Gruyter, 2017. 
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