
Ata da 1ª Sessão Ordinária da 
Congregação da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade Federal da 
Bahia, realizada em 04/02/2022. 

 

 

Em quatro de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, de forma virtual, 1 
através do ambiente de videoconferências da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 2 
(RNP), reuniu-se a Congregação da Faculdade de Arquitetura, sob a presidência 3 
do Diretor, Professor Sergio Kopinski Ekerman, sendo registradas as presenças de: 4 
Professora Glória Cecília Figueiredo, Representante da FAUFBA no CAPEX; 5 
Professor Marcos Queiroz, Representante da FAUFBA no CAE; Professora Ariadne 6 
Moraes Silva, Coordenadora do Colegiado de Graduação Diurno;  Professor 7 
Roberio do Nascimento Coêlho, Coordenador do Colegiado de Graduação Noturno; 8 
Professor Nivaldo Vieira de Andrade Júnior, Coordenador do PPGAU; Professora 9 
Larissa Corrêa Acatauassú Nunes Santos, Coordenadora do MP – CECRE; 10 
Professora Ana Cecília Teixeira, Vice Coordenadora em exercício do Núcleo de 11 
Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e Planejamento; Professor Edson 12 
Fernandes, Coordenador do Núcleo de Tecnologia, Projeto e Planejamento; 13 
Professor Márcio Cotrim Cunha,  Coordenador do Núcleo de Teoria, História, 14 
Projeto e Planejamento; Professor Pedro Aloisio Cedraz Nery, Representante 15 
Docente; Professor José Ferreira Nobre Neto, Representante Docente; Professora 16 
Maria Paula Dunel, Representante Docente; André Santos Macêdo, Representante 17 
dos Técnicos-Administrativos Suplente; Alexandre Pajeú, Representante Discente, 18 
e como Convidados: Professora Thaís Portela, Coordenadora de Extensão. 19 
Havendo quórum, o Diretor declarou aberta a sessão para tratar da seguinte pauta: 20 
1. Informes. Direção/CONSUNI/CAE/CAPEX. Direção. Matrícula 2022.1 21 
Informou-se que a matrícula estava em andamento, com os novos ateliês e oficinas 22 
no SIPAC disponíveis para matrícula web. Composição da Coordenação 23 
Acadêmica. Informou-se da nova gestão da Coordenação Acadêmica, composta 24 
pelas Professoras Ida Matilde Pela e Nayara Amorim. O Diretor agradeceu a gestão 25 
que se encerrava, composta pela Professora Lorena Claudia Moreira e pelo 26 
Professor Fabiano Mikalauskas pela dedicação e empenho à frente da 27 
Coordenação Acadêmica e desejou boas-vindas à nova gestão. Anexo.  Foi 28 
conectada a fibra óptica no prédio anexo, a obra do elevador ainda se encontra em 29 
andamento, assim como a ligação de energia elétrica provisória e antenas de Wi-30 
fi, com previsão de conclusão para março. Mutirão da SUMAI.  Informou-se que o 31 
mutirão para abertura de janelas e adequação do espaço físico às demandas do 32 
retorno presencial estava em andamento com tempo hábil para o início do semestre 33 
acadêmico. Concurso Docente.  Informou-se sobre o início do concurso para 34 
docente efetivo programado para o dia 07/02/2022. Iansã. Informou-se que os 35 
documentos para tentativa de recuperação dos recursos da FINEP destinados às 36 
reformas previstas para o módulo Iansã foram enviados à PROPCI. MP-CECRE. 37 
Seleção. Informou-se sobre a seleção do MP-CECRE, que ocorreu em dezembro 38 
de 2021, e proporcionou que o MP-CECRE tenha 02 turmas em curso ao mesmo 39 
tempo. 2. Apreciação de atas.  Foi apresentada a ata da reunião extraordinária 40 
desta Congregação em 21/06/2021 para apreciação pelo pleno. 41 
Encaminhamento: Pela aprovação da ata da reunião extraordinária de 42 
21/06/2021. Votação:  aprovado por unanimidade. 3.Relatórios e Projetos de 43 
Extensão.  Foram apresentadas pela Professora Thaís Portela 05 propostas e 07 44 
relatórios de extensão que se encontram anexos a esta ata. Encaminhamento: 45 
Para apreciação desta Congregação de 04 propostas e dos 07 relatórios, com 46 
exceção da Proposta Workshop Núcleo de Expressão Gráfica, Simulação Projeto 47 



 

e Planejamento que necessita de ajustes e esclarecimentos. Votação: aprovado 48 
por unanimidade. 4.Mudança de Regime de Trabalho.  Foi apresentado o relatório 49 
redigido pelo Parecerista Prof. Pedro Nery, anexo a esta ata, referente ao Processo 50 
23066.036639/2021-05, referente ao pedido de Mudança de Regime de Trabalho 51 
de Tempo Integral 40 horas para 40 horas com Dedicação Exclusiva, cujo 52 
interessado é o Prof. Edson Fernandes D’Oliveira Santos Neto. Destacou-se que o 53 
interessado se enquadra nos critérios determinados pela Resolução 01/2018 da 54 
Faculdade de Arquitetura. O parecerista pediu pelo Deferimento do Processo por 55 
esta Congregação. Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. 56 
Votação: 12 votos a favor e 01 abstenção pela aprovação da solicitação de 57 
mudança de regime de trabalho do Professor Edson Fernandes. 5. Ad Referendum 58 
- Seleção de Docentes por Tempo determinado.  Foi apresentado a aprovação 59 
feita ad referendum das alterações realizadas nos pedidos de docentes substitutos 60 
devido às aposentadorias e afastamentos de docentes efetivos. O ofício encontra-61 
se anexo a esta ata. Encaminhamento:  a ser referendado pelo pleno desta 62 
Congregação. Votação: aprovado por unanimidade.6. Normas Complementares 63 
Concurso Docente.  Tratou-se das normas complementares do concurso docente 64 
Edital 01/2021, que se encontram em anexo a esta ata. Encaminhamento: a ser 65 
apreciado por esta Congregação. Votação:  aprovado por unanimidade. 7.Plano 66 
de Retorno Presencial da FAUFBA 2022.1 O Diretor Sergio Ekerman apresentou 67 
a minuta do plano de retorno presencial da FAUFBA para o semestre 2022.1, 68 
incluindo a ocupação do espaço físico a partir das alterações realizadas devido à 69 
pandemia. Encaminhamento 1:  Enviar todos os arquivos constantes do plano 70 
através de e-mail para os membros desta Congregação e realizar reunião de 71 
aprovação com ajustes, correções e complementos à minuta do plano no dia 72 
16/02/2022. Votação: aprovado por unanimidade. 8. O que ocorrer.  O Prof. 73 
Roberio Coêlho avisou que foi divulgado através de e-mail que estará disponível 74 
até dia 11/02 o recebimento de projetos de monitoria para o semestre 2022.1, com 75 
vagas para monitorias voluntárias e bolsistas. O Diretor Sergio Ekerman agradeceu 76 
a presença de todos os presentes nesta reunião e, não havendo mais nada a ser 77 
colocado, deu por encerrada a sessão, e para constar, eu, Carina de Carvalho 78 
Gonçalves, lavrei a presente ata com 80 linhas, que após ser lida e discutida, será 79 
aprovada e assinada por todos os presentes. Aprovada por unanimidade em 80 
08.04.2022 81 



COORDENAÇÃO EXTENSÃO FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO FAUBA: 04.02.2022

APRESENTAÇÃO PROPOSTAS E 
RELATÓRIOS

TOTAL:   
05 propostas sem 
homologação 
07 relatórios 
em 18 páginas.

PROPOSTAS RECEBIDAS, NÃO APROVADAS PELA 
CONGREGAÇÃO

TOTAL: 05

PROPONENTE 01 Ana Cecilia de Andrade Teixeira 

Proposta 17729 - Desenvolvendo o Olhar: desenho analítico 

Modalidade Curso

Ação Eventual 

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

CH Atividade 15H

Periodicidade CH Total 

Linha De Extensão Temas específicos / Desenvolvimento humano 

Resumo O curso pretende ajudar os alunos no desenvolvimento da inteligência
espacial e visão tridimensional com o auxílio de desenho à mão livre, sem
instrumentos,  fornecendo  uma  bagagem  de  desenho  básico  e  o
desenvolvimento  da  visão  tridimensional,  com  ênfase  no  desenho
analítico.  O  público-alvo  é  formado  por  alunos  de  ensino  médio  que
pretendem ingressar em cursos universitários onde esses conhecimentos
são indispensáveis  para o bom desempenho acadêmico e profissional
bem  como  calouros  do  curso  de  Arquitetura,  Artes  e  afins  recém-
ingressos.  O  curso  irá  acontecer  de  forma  remota  através  de  aulas
síncronas  gravadas  com  demonstrações  utilizando  instrumentos
tradicionais.  Curso  vinculado  ao  Projeto  SIATEX  N.  17162
DESENVOLVENDO  O  OLHAR:  RELAÇÕES  ENTRE  DESENHO  E
COMPREENSÃO TRIDIMENSIONAL. 

Público Alunos do ensino médio, calouros e discentes de cursos de graduação



que demandem esse conhecimento. Número de vagas Total: 50 

Local À distância. 

Período Período  Inicial   14/02/2022    Final   18/02/2022

Dias da semana:   Seg - Ter - Qua - Qui – Sex

Horário: 09:00h às 11:00h 

Parecer Curso  voltado  para  alunos do  ensino  médio,  calouros  e  discentes  de
cursos de graduação que demandem esse conhecimento,  com até  50
vagas.  Objetiva  o  desenvolvimento  da  inteligência  espacial  e  visão
tridimensional  com  o  auxílio  de  desenho  à  mão  livre.  O  curso  será
remoto,  com aulas  síncronas  gravadas  com demonstrações  utilizando
instrumentos tradicionais. 

A coordenação de extensão indica a proposta para aprovação da 
Congregação.

A Congregação  vota     à homologação.

PROPONENTE 02 Renata Ines Burlacchini Passos da Silva Pinto 

Proposta 17734-  WORKSHOP  NÚCLEO  DE  EXPRESSÃO  GRÁFICA,
SIMULAÇÃO, PROJETO E PLANEJAMENTO 

Modalidade Projeto

Ação Permanente

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

CH Atividade 2H

Periodicidade CH Periodicidade da carga horária:  Semanal

Periodicidade do relatório da ação permanente:  Anual 

Linha De Extensão Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem 

Resumo O Projeto de Ação de Extensão Permanente pensado pelo Núcleo de
Expressão  Gráfica,  Simulação,  Projeto  e  Planejamento,  tem  como
objetivo principal, oferecer aos profissionais da educação ou aos recém
egressos  da  universidade  que  possuem  interesse  na  docência,  em
participar  de cursos  eventuais  que serão oferecidos pelos professores
vinculados  ao  NEGSPP,  como  possibilidade  de  troca  de  saberes  e
aperfeiçoamento  em  várias  áreas  da  expressão  gráfica.

Público  Docentes [Trabalhar na área da educação e/ou egressos que tenham
interesse na docência ]



Local Faculdade de Arquitetura da UFBA 

Período Período  Inicial   03/01/2022    Final                 

Dias da semana:                 

Horário   

Parecer O Projeto de Ação de Extensão Permanente pensado pelo Núcleo de
Expressão  Gráfica,  Simulação,  Projeto  e  Planejamento,  tem  como
objetivo principal, oferecer aos profissionais da educação ou aos recém
egressos  da  universidade  que  possuem  interesse  na  docência,  em
participar  de cursos  eventuais  que serão oferecidos pelos professores
vinculados  ao  NEGSPP,  como  possibilidade  de  troca  de  saberes  e
aperfeiçoamento em várias áreas da expressão gráfica.

A coordenação de extensão pede os seguintes esclarecimentos: 
1- o projeto é de cursos a serem vinculados ao projeto?
2- o público-alvo, os docentes e ingressos, não são da própria UFBA?
3- todos os professores do Núcleo estão inscritos neste projeto?

Envio de informações posteriores. Projeto com 4H e não 2H semanais.
Público: docentes ou egressos que tenham interesse na docência em 
área relacionada à Expressão Gráfica

A Congregação  vota     à homologação.

PROPONENTE 03  Renata Ines Burlacchini Passos da Silva Pinto 

Proposta 17790  -  COMO  FAZER?  -  Redescobrindo  o  gosto  pelo  desenho
geométrico - ANO 2022 - Ed. 8 

Modalidade Curso 

Ação Eventual 

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

CH Atividade 60H

Periodicidade CH Total [ Periodicidade do relatório da ação permanente   Anual ]

Linha De Extensão Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem 

Resumo O  curso,  objeto  desta  proposta,  surgiu  em  2018  na  modalidade
presencial,  sendo adaptado  em 2020,  para  a  modalidade  remota,  por
causa da pandemia. Contudo, com a possibilidade de retorno às aulas
presenciais, pretende-se que a atividade de extensão proposta para a 8ª
edição do curso ?COMO FAZER? - Redescobrindo o gosto pelo desenho
geométrico?  aconteça  de  forma  semi-presencial.  Essa  ação  integra  o



Grupo  de  Pesquisa  MULTGRAF  (CAPES),  Linha  de  Pesquisa
Experimentações Metodológicas no Ensino-Aprendizagem do Desenho,
registro SIATEX - Programa Permanente nº 17789. O principal objetivo do
curso  é  o  ensino  da  matéria  Desenho  Geométrico  com  o  uso  de
tecnologias que possibilitem ao aluno, um aprendizado criativo, interativo
e dinâmico. Através de métodos lúdicos e tradicionais busca-se oferecer
uma  ferramenta  de  estudo  para  os  alunos  do  ensino  médio  que
pretendem  ingressar  em cursos  universitários  onde  o  conteúdo  desta
disciplina seja indispensável para seu bom desempenho acadêmico. 

Público Estudantes  cursando  ou  que  tenha  finalizado  o  ensino  médio.  Pré-
Requisito   Prioridade para os que estudam/ram em escolas públicas ou
são/foram bolsistas em escolas públicas  

    Número de vagas    Bolsista   0     Total   25 

Local  Semi-Presencial 

 Faculdade  de  Arquitetura,  Conferência  RNP  UFBA  /Google  Meet,
Plataforma MOODLE 

Período  Período  Inicial   01/08/2022    Final   30/09/2022               Dias  da
semana:   Qui               Horario   14 às 16 horas 

Parecer Curso de 25 vagas - preferencialmente para as escolas públicas - e com
várias edições, desde 2018 na modalidade presencial, sendo adaptado
em 2020, para a modalidade remota, por causa da pandemia e agora de
forma  semi-presencial.  Essa  ação  integra  o  Grupo  de  Pesquisa
MULTGRAF  (CAPES),  Linha  de  Pesquisa  Experimentações
Metodológicas no Ensino-Aprendizagem do Desenho, registro SIATEX -
Programa Permanente nº 17789.

A coordenação de extensão indica a proposta para aprovação da 
Congregação.

A Congregação  vota     à homologação.

PROPONENTE 04 Renata Ines Burlacchini Passos da Silva Pinto 

Proposta 17791  -  Concordância  -  características  e  aplicações  práticas  na
Arquitetura, Urbanismo e áreas afins. 

Modalidade Curso

Ação Eventual

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 



CH Atividade 60H

Periodicidade CH Total

Linha De Extensão Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem 

Resumo O curso, objeto desta proposta, surgiu em 2022 com o intuito de oferecer
à comunidade o conhecimento das aplicações práticas do uso das regras
de concordância (entre arcos / entre arcos e retas). Com a possibilidade
de retorno às aulas presenciais, pretende-se que a atividade de extensão
proposta para a 1ª  edição do curso ?Concordância  -  características  e
aplicações práticas na Arquitetura, Urbanismo e áreas afins.? aconteça
de  forma  semi-presencial.  Essa  ação  integra  o  Grupo  de  Pesquisa
MULTGRAF  (CAPES),  Linha  de  Pesquisa  Experimentações
Metodológicas no Ensino-Aprendizagem do Desenho, registro SIATEX -
Programa Permanente nº 17789. O principal objetivo do curso é que os
participantes consigam, a partir do conhecimento adquirido, reconhecer
suas  aplicações  e  consequentemente,  reproduzi-las  utilizando  os
métodos. Pretende-se aguçar o olhar dos participantes sobre o mundo
construído  ao  nosso  redor.

Público Público-Alvo  somente  externo  à  UFBA (comunidade/grupo  a  quem se
destina a atividade)   Estudantes e profissionais da área de arquitetura,
urbanismo e áreas afins.

Pré-Requisito   Ter  conhecimento  de  desenho  geométrico
Número de vagas    Bolsista   0     Total   20 

Local Semi-Presencial 
 Faculdade  de  Arquitetura,  Conferência  RNP  UFBA  /Google  Meet,
Plataforma MOODLE 

Período Período  Inicial   01/07/2022    Final   31/07/2022 
Dias da semana:   Qui               
Horario   a definir 

Parecer O curso surgiu em 2022 para ofertar à comunidade o conhecimento das
aplicações práticas do uso das regras  de  concordância  (entre  arcos  /
entre arcos e retas). Com a possibilidade de retorno às aulas presenciais,
pretende-se que a atividade de extensão proposta para a 1ª edição do
curso  “Concordância  -  características  e  aplicações  práticas  na
Arquitetura,  Urbanismo  e  áreas  afins.”  aconteça  de  forma  semi-
presencial. Abertura de 20 vagas, para estudantes e profissionais da área
de arquitetura, urbanismo e áreas afins.

A coordenação de extensão indica a proposta para aprovação da 
Congregação.

A Congregação  vota     à homologação.



PROPONENTE 05  Renata Ines Burlacchini Passos da Silva Pinto 

Proposta 17793  -  O  DESENHO  GEOMÉTRICO  NO  CONTEXTO  DO  ENSINO
APRENDIZAGEM:  EXPERIMENTAÇÕES  DE  METODOLOGIAS
LÚDICAS 

Modalidade Projeto

Ação Permanente

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

CH Atividade 4H

Periodicidade CH Periodicidade da carga horária   Semanal           
Periodicidade  do  relatório  da  ação  permanente   Anual

Linha De Extensão  Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem 

Resumo O Programa de Ação Permanente de Extensão apresentado, surgiu como
curso  eventual  (2018  e  2019),  depois  como  projeto  permanente  de
extensão (2020 e 2021) e em 2022 torna-se um programa permanente,
com propósito claro da ação continuada que envolve as atividades de
pesquisa/ensino/extensão,  produção  de  material  e  artigos  científicos
sobre o tema, além do curso oferecido, como atividade fim. O programa
desenvolve  pesquisas  na  área  de  experimentações  metodológicas
lúdicas  que  serão  aplicadas  nos  cursos  eventuais  oferecidos  à
comunidade,  com  foco  no  ensino/aprendizagem  da  matéria  desenho
geométrico, através de métodos lúdicos e tradicionais, para estudantes
das  redes  públicas  de  ensino.  Com  essa  ação,  busca-se  também
incentivar os pesquisadores envolvidos (docente e bolsistas) na produção
de  artigos  científicos  para  publicação,  participação  em  eventos  e
desenvolvimento de atividades lúdicas que despertem a curiosidade, o
interesse e a criatividade dos participantes dos cursos ofertados. 

Público  Comunidade Externa  -  preferência  para  os alunos /  profissionais  que
estudam  ou  estudaram  em  escolas  públicas.  Pré-Requisito   Ensino
Médio (completo ou incompleto) 

Local FAUFBA, Colégios da Rede Pública de Ensino e Plataformas Digitais 

Período Período  Inicial   01/01/2022    Final                 Dias da semana:                
Horario  

Parecer Proposta  “O DESENHO GEOMÉTRICO NO CONTEXTO DO ENSINO
APRENDIZAGEM:  EXPERIMENTAÇÕES  DE  METODOLOGIAS
LÚDICAS” é de Programa de Ação Permanente de Extensão,  surgido
como curso eventual (2018 e 2019), depois como projeto permanente de
extensão (2020 e 2021). Em 2022 torna-se um programa permanente,
com propósito claro da ação continuada que envolve as atividades de
pesquisa/ensino/extensão,  produção  de  material  e  artigos  científicos
sobre o tema, além do curso oferecido, como atividade fim.   



A coordenação de extensão indica a proposta para aprovação da 
Congregação.

A Congregação  vota     à homologação.

RELATÓRIOS TOTAL: 07

PROPONENTE 01 Renata Ines Burlacchini Passos da Silva Pinto 

Relatório 8121  -  O  DESENHO  GEOMÉTRICO  NO  CONTEXTO  DO  ENSINO
APRENDIZAGEM:  EXPERIMENTAÇÕES  DE  METODOLOGIAS
LÚDICAS 

Originado  a  partir
da Proposta de nº 

14896 

Data aprovação 06/03/2020 

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Local ENSINO REMOTO 

Instituições
Vinculadas  

Sim 

Ch Atividade 384H    [Carga  horária  da  atividade   4      Periodicidade  da  carga
horária   Semanal 

Periodicidade do relatório da ação permanente   Anual ]

Periodicidade Ch Total 

Período Período  Inicial   01/03/2020   Final   30/12/2021  

Relatório Outras Alterações   (máximo de 1000 caracteres)

Durante o período da ação permanente foram oferecidas três edições
do  curso  ?COMO  FAZER?  Redescobrindo  o  gosto  pelo  desenho
geométrico?. Por causa do advento da pandemia, a alteração de maior
impacto  foi  a  oferta  do  curso  na  modalidade  remota.  O  curso  foi
reestruturado e passou a ser hospedado na plataforma virtual Moodle
UFBA.  Outras  alterações  estão  relacionadas  aos  melhoramentos
realizados  com  vistas  a  tornar  o  curso  cada  vez  mais  interativo,
interessante,  leve  e  divertido.  Como  exemplo,  pode-se  citar  a
introdução de vídeoaulas, com no máximo 12 minutos, com conteúdo
teórico para os módulos, com intuito de facilitar o estudo do aluno ao



utilizar  os  slides  do  material  teórico,  já  produzidos.  O  grupo  de
pesquisa  decidiu  retornar  com  uma  atividade  que  era  realizada
enquanto  o  curso  estava  na  modalidade  presencial.  Um  trabalho
artístico  final,  onde  os  cursistas  aplicassem  os  conhecimentos
adquiridos no curso. Atividades desse tipo despertam ou ampliam a
capacidade criativa de cada um.

Articulação  com  Ensino/Pesquisa  (Ensino  -  disciplinas)   (máximo  de
1000 caracteres)

A  articulação  desta  proposta  de  atividade  de  extensão  com  o
Ensino/Pesquisa  (Ensino  -  disciplina)  se  dá  para  o  conteúdo  da
disciplina de desenho geométrico,  que infelizmente foi  eliminada do
currículo  escolar  do  ensino  fundamental  e  que  repercute
negativamente  no  desempenho  acadêmico  daqueles  que  precisam
desse conhecimento. Essa Ação Permanente se desenvolve em um
processo  contínuo  de  revisão  bibliográfica  e  execução  de  novos
materiais didáticos para a referida disciplina. Pesquisa de metodologias
que se apropriem da ludicidade como caminho para a construção do
saber.  Por  sua  vez,  existe  uma  forte  articulação  com  o  curso  de
extensão:  Como  Fazer?  Redescobrindo  o  gosto  pelo  desenho
geométrico, estudando e elaborando todo o material teórico e prático
do  curso,  a  cada  nova  edição.  Foram realizados  encontros  virtuais
semanais com os integrantes vinculados, onde eram realizadas leituras
sobre  metodologia  e  ludicidade,  assim  como  da  análise  de
bibliografias.

Articulação com Ensino/Pesquisa (Projetos de Pesquisa)   (máximo de
1000 caracteres)

A  presente  ação  permanente  articulou-se  com  a  participação  e
apresentação dos trabalhos no Seminário MULTGRAF de pesquisa e
extensão (proposta siatex 17237, relatório nº 9335), com a Edição 5 -
(SIATEX 15054), Edição 6 - (SIATEX 16187) e a Edição 7 - (SIATEX
17200) do curso de extensão ?COMO FAZER? Redescobrindo o gosto
pelo  desenho geométrico?,  com a  Participação  no  Prêmio  Arquisur
2021: Categoria A (extensão), e também com participação em mesa,
envio  de  resumo  e  vídeo-pôster  para  os  congressos  da  UFBA
(Congresso Virtual UFBA 2020 (18 a 29/05/2020); Congresso Virtual
UFBA 2021  (22  a  26/02/2021)  e  Congresso  UFBA 75  Anos  (06  a
11/12/2021). Outras das atividades realizadas foi a execução de jogos
por  meio  das  plataformas  Socrative,  Kahoot  e/ou  Mentimenter.
Elaboração e submissão de artigo científico na revista Cadernos de
Estudos e Pesquisa na Educação Básica. Nos últimos meses, foram
realizadas  atividades  relacionadas  à  elaboração  de  um  livro,  com
previsão para ser finalizado em 2022.

Escreva abaixo um breve relatório da atividade proposta   (máximo de
1000 caracteres)

Essa Ação Permanente tem como objeto fim, o curso de extensão que
foca no ensino do Desenho Geométrico através de métodos lúdicos e



tradicionais para alunos de escolas públicas que pensam em ingressar
na universidade, cujo conteúdo desta disciplina seja indispensável para
o seu desempenho no curso. A Atividade de Extensão teve início em
2018 com o curso eventual e presencial. Em 2019, foram oferecidos
outros  dois  cursos,  ainda  na  modalidade  presencial,  e  a  partir  daí,
surge  a  Ação  Permanente  ?O  DESENHO  GEOMÉTRICO  NO
CONTEXTO  DO  ENSINO  APRENDIZAGEM:  EXPERIMENTAÇÕES
DE METODOLOGIAS LÚDICAS?, abraçando os cursos eventuais. De
2020 e 2021, foram oferecidas três edições do curso, dessa vez na
modalidade  remota,  por  causa  da  pandemia.  A  atividade  abrange
pesquisa (no estudo de metodologias com foco na ludicidade), ensino
(pelo conteúdo que é necessário em diversas áreas do saber, além da
experiência  à  docência  por  parte  dos  bolsistas)  e  extensão  (curso
gratuito para a comunidade).

Público atingido Alunos da rede pública de ensino da Cidade de Salvador 

Publico Atingido:   Total Concluintes   33   Total Aproximado   88    

Parecer No  período de dois anos dessa ação permanente foram oferecidas três
edições do curso ?COMO FAZER? Redescobrindo o gosto pelo desenho
geométrico?, perfazendo um total de 384H  de atividades totais nas três
edições,  tendo atingido um total  de 33 concluintes do curso, feito por
estudantes da rede pública de ensino da Cidade de Salvador.

A coordenação de extensão indica o relatório para aprovação da 
Congregação.

A Congregação  vota     à homologação.

PROPONENTE 02  Ana Carolina de Souza Bierrenbach 

Relatório 9468 - HISTORIOGRAFIA E CRÍTICA DA ARQUITETURA MODERNA 

Originado  a  partir
da Proposta de nº 

17160 

Data aprovação 09/07/2021 

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Local  Virtual 

Instituições
Vinculadas  

Não 

Ch Atividade 51H

Periodicidade Ch Semanal



Período Período  Inicial   09/08/2021   Final   08/11/2021  

Relatório Articulação  com  Ensino/Pesquisa  (Ensino  -  disciplinas)   (máximo  de
1000 caracteres)

A atividade se articula com a disciplina ARQB28 - HISTORIOGRAFIA
E CRÍTICA DA ARQUITETURA MODERNA

Escreva abaixo um breve relatório da atividade proposta   (máximo de
1000 caracteres)

A atividade se articula com a disciplina da Pós-Graduação ARQB28 -
HISTORIOGRAFIA  E  CRÍTICA  DA  ARQUITETURA  MODERNA.
Contou com a organização dos professores Ana Carolina de Souza
Bierrenbach, José Carlos Huapaya Espinoza e Juliana Cardoso Nery.
Foi  realizada  em 3  módulos,  conjugando aulas  virtuais  síncronas e
assíncronas,  com  a  participação  de  vários  professores  nacionais  e
internacionais.

Público atingido Publico Atingido:   Total Concluintes   29   Total Aproximado   0      

Parecer A  atividade  de  extensão  se  articula  com  a  disciplina  ARQB28  -
HISTORIOGRAFIA  E  CRÍTICA  DA  ARQUITETURA  MODERNA  com
participação de vários  professores  nacionais  e  internacionais,  ofertada
durante  o  período  da  pandemia,  por  isso  de  modo  remoto  e  atingiu
público de 29 interessados.

A coordenação de extensão indica o relatório para aprovação da 
Congregação.

A Congregação  vota     à homologação.

PROPONENTE 03 Luciana Guerra Santos Mota 

Relatório 9518 - Conversa Ilustrada primeira edição - Desenho: ferramenta para
entender e criar 

Originado  a  partir
da Proposta de nº 

17183 

Data aprovação 09/07/2021 

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Local  http://meet.google.com/zre-rxbh-oap 

Instituições
Vinculadas  

Não 



Ch Atividade 2H

Periodicidade Ch Total 

Período Período  Inicial   03/05/2021   Final   03/05/2021  

Relatório Articulação  com  Ensino/Pesquisa  (Ensino  -  disciplinas)   (máximo  de
1000 caracteres)

O  projeto  vigente  está  inserido  dentro  da  disciplina  Desenho  de
Observação do curso noturno de Arquitetura e Urbanismo, procurando
estimular os alunos na execução do desenho à mão livre. O conteúdo
exposto na palestra tem estreita relação com o conteúdo da disciplina.

Escreva abaixo um breve relatório da atividade proposta   (máximo de
1000 caracteres)

Na sua  apresentação,  a  palestrante  Ana Luiza  Koehler,  arquiteta  e
urbanista pela UFRG e atuante no mercado editorial impresso e digital,
falou sobre a sua relação com o desenho, como foi o seu aprendizado
de  desenho  e  como  o  utiliza  no  seu  trabalho  com  ilustração  e
quadrinhos focado em patrimônio histórico, arquitetura e urbanismo. O
público foi  formado,  em sua maioria,  pelos estudantes da disciplina
Desenho  de  Observação  do  semestre  atual  (2021.1),  outros
estudantes da UFBA de variados cursos, além de pessoas externas
convidadas pelas redes sociais. Em torno de 50 pessoas atenderam a
palestra. A gravação do encontro foi editada e publicada no Youtube
no  Canal  da  palestrante  (https://www.youtube.com/watch?
v=yuihqAmZnkU)  como  também no  Canal  Desenho de  Observação
(https://www.youtube.com/watch?v=a4_hcqh-9F8), tendo mais de 170
visualizações. A atividade atingiu o objetivo de estimular os estudantes
da disciplina e outros interessados na prática do desenho à mão livre.

Público atingido Publico Atingido:   Total Concluintes   0   Total Aproximado   50   

Parecer
Esta ação de extensão é de um projeto articulado a disciplina  Desenho 
de Observação do curso noturno de Arquitetura e Urbanismo, que 
procura estimular os alunos na execução do desenho à mão livre. Abre 
para comunidade externa interessada vagas para participação em 
palestras com convidados externos. Nesta edição foi de público 
aproximado de 50 participantes.

A coordenação de extensão indica o relatório para aprovação da 
Congregação.

A Congregação  vota     à homologação.

PROPONENTE 04 Luciana Guerra Santos Mota 



Relatório 9521 -  Conversa  Ilustrada  segunda edição -  Sketch  urbano por  telas:
dicas e demonstração 

Originado  a  partir
da Proposta de nº 

17184 

Data aprovação 09/07/2021 

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Local https://meet.google.com/izq-fbcm-ffv 

Instituições
Vinculadas  

Não 

Ch Atividade 2H

Periodicidade Ch Total 

Período Período  Inicial   24/05/2021   Final   24/05/2021 

Relatório Articulação  com  Ensino/Pesquisa  (Ensino  -  disciplinas)   (máximo  de
1000 caracteres)

O  projeto  vigente  está  inserido  dentro  da  disciplina  Desenho  de
Observação do curso noturno de Arquitetura e Urbanismo, procurando
estimular os alunos na execução do desenho à mão livre. O conteúdo
exposto na palestra tem estreita relação com o conteúdo da disciplina.

Escreva abaixo um breve relatório da atividade proposta   (máximo de
1000 caracteres)

Na  sua  apresentação,  o  palestrante  Marcos  Bandeira,  arquiteto  e
urbanista pela UFC e atuante no mercado de projetos e de ilustrações
arquitetônicas desde 1997, demonstrou como trabalhar com o sketch
urbano  a  partir  de  fotografia,  como  substituto  da  visita  in  loco.  A
metodologia usada pelo palestrante, a qual também pode ser aplicada
in loco, se aproxima dos conteúdos abordados na disciplina Desenho
de  Observação  e  a  demonstração  por  um  profissional  atuante  no
mercado de ilustração de arquitetura despertou os ouvintes sobre a
importância de saber representar tridimensionalmente na profissão do
arquiteto. O público foi formado, em sua maioria, pelos estudantes da
disciplina  Desenho  de  Observação  do  semestre  2021.1,  outros
estudantes da UFBA de variados cursos, além de pessoas externas.
Em torno de 50 pessoas atenderam a palestra. A gravação do encontro
foi editada e publicada no Youtube no Canal Desenho de Observação
(https://www.youtube.com/watch?v=8NDU6KyEq2c).

Público atingido Publico Atingido:   Total Concluintes   0   Total Aproximado   50   

Parecer Esta ação de extensão é de um projeto articulado a disciplina  Desenho
de  Observação  do  curso  noturno  de  Arquitetura  e  Urbanismo,  que
procura estimular os alunos na execução do desenho à mão livre. Abre



para  comunidade  externa  interessada  vagas  para  participação  em
palestras  com  convidados  externos.  Nesta  edição  foi  de  público
aproximado de 50 participantes.

A coordenação de extensão indica o relatório para aprovação da 
Congregação.

A Congregação  vota     à homologação.

PROPONENTE 05 Renata Ines Burlacchini Passos da Silva Pinto 

Relatório 9571  -  COMO  FAZER?  -  Redescobrindo  o  gosto  pelo  desenho
geométrico - ANO 2021 - Ed. 7 - Curso Remoto 

Originado  a  partir
da Proposta de nº 

17200 

Data aprovação 09/07/2021 

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Local Curso na Modalidade Remota 

Instituições
Vinculadas  

Não

Ch Atividade 60H

Periodicidade Ch Total

Período Período  Inicial   02/09/2021   Final   06/12/2021   

Relatório Outras Alterações   (máximo de 1000 caracteres)

A 7ª edição foi realizada com algumas modificações, de modo a atingir
as  sugestões  colocadas  pelos  alunos  na  6ª  edição,  realizada  no
primeiro semestre de 2021. Por tanto, foram realizadas videoaulas de
conteúdo teórico para os módulos. Os vídeos foram disponibilizados
previamente  à  aula  síncrona,  introduzindo  o  aluno  ao  tema.  Outra
mudança importante, foi a inserção do trabalho artístico final, onde o
aluno aplicasse todos os conhecimentos do curso de uma forma mais
livre.  Vale  a  pena  descartar,  que  essa  atividade  era  aplicada  na
modalidade  presencial  e  agora  teve  sua  retomada  com  resultados
positivos. Todas as atividades foram desenvolvidas dentro do ambiente
MOODLE, o que facilitou o acesso das atividades pelos alunos, em um
mesmo ambiente, assim como a tabulação destas para definição do
percentual  para  certificação.  O  presente  curso  está  na  sua  sétima



edição, sendo essa, a terceira de forma remota. O curso se integra no
Projeto de Ação Permanente no de registro 13716 no SIATEX.

Articulação  com  Ensino/Pesquisa  (Ensino  -  disciplinas)   (máximo  de
1000 caracteres)

A  articulação  da  proposta  de  atividade  de  extensão  com  o
Ensino/Pesquisa  se  deu  durante  todo  o  processo,  desde  a  revisão
bibliográfica  sobre  o  tema  de  ensino/aprendizagem;  a  criação,  o
desenvolvimento  e  execução  do  material  didático  e  o  curso.  Esta
atividade  oferece  um  curso  com  base  na  abordagem  inter  e
transdisciplinar, valorizando o trabalho em equipe. As aulas síncronas
foram ministradas por  meio  de  dois  métodos:  tradicional,  digital  ou
mista. De forma mista, as aulas síncronas aconteciam na plataforma
Google Meet, com os instrumentos de desenho tradicional no quadro
branco e por sua vez, na hora de interagir com os alunos utilizava o
quadro virtual (Jamboard) aliado ao Google Meet o que permitiu uma
troca de experiências. O Docente que optou pelo método digital 100%,
utilizou o  software GeoEnzo para substituir  o método tradicional  de
desenho.  O material  didático  foi  elaborado  com o  uso  do  software
GeoEnZo,  e  os  jogos  continuaram  sendo  no  MOODLE  com
modificações para esta edição.

Articulação com Ensino/Pesquisa (Projetos de Pesquisa)   (máximo de
1000 caracteres)

A proposta apresentada articula-se com Ensino/Pesquisa, uma vez que
para  a  sua  elaboração,  foi  necessário  à  continuidade  nos  estudos
acerca de metodologias que estimulem e facilitem o entendimento das
formas geométricas,  através  de  recursos lúdicos.  Assim,  permite-se
que o conhecimento seja adquirido de uma forma alegre, descontraída
e que estimula a criatividade e a capacidade de inovação. Ressalta-se
a pesquisa e capacitação dos professores em metodologias de ensino
remoto para a  realização do curso.  Realizado dentro  da plataforma
Moodle UFBA, foram utilizadas metodologias ativas de ensino como
gamificação  e  uso  de  ferramentas  digitais  para  interação  e
comunicação entre os estudantes, além de encontros online utilizando
a plataforma Mconf e Google Meet.

Escreva abaixo um breve relatório da atividade proposta   (máximo de
1000 caracteres)

Esta  ação  é  uma continuidade de  um projeto  iniciado  em maio  de
2018,  como curso na modalidade presencial,  hoje uma proposta de
Projeto  Permanente de Extensão e tem como objetivo  o  ensino  da
matéria Desenho Geométrico através de métodos lúdicos e tradicionais
para alunos do ensino médio de escolas públicas. Em 2020 a atividade
passou  para  a  versão  remota,  diversificando  o  seu  público.  Nesta
versão remota do curso, o público contou com alunos da rede pública
(público alvo do projeto), adultos que já concluíram o ensino médio,
calouros da UFBA e estudantes da Faculdade privada. Esta terceira
experiência do ensino remoto do curso, reafirma a grande evasão que
ocorre em cursos remotos: das 78 inscrições no Google Forms, apenas
49  se  inscreveram  no  Moodle.  Dentro  deste  número,  31  alunos



enviaram  pelo  menos  uma  atividade,  sendo  que  apenas  7  alunos
conseguiram certificação por completarem de 75% a 100% do curso.

Público atingido Publico Atingido:   Total Concluintes   6   Total Aproximado   0   

Parecer O relatório é continuidade de um projeto iniciado em maio de 2018, como
curso na modalidade presencial. Esse Projeto Permanente de Extensão
objetiva o ensino da matéria Desenho Geométrico através de métodos
lúdicos e tradicionais para alunos do ensino médio de escolas públicas. 

Em  2020  a  atividade  passou  para  a  versão  remota,  diversificando  o
público - com alunos da rede pública (público alvo do projeto), adultos
que já concluíram o ensino médio, calouros da UFBA e estudantes da
Faculdade privada. 

[Esta terceira experiência do ensino remoto do curso, reafirma a grande
evasão  que  ocorre  em cursos  remotos:  das  78  inscrições  no  Google
Forms, apenas 49 se inscreveram no Moodle. Dentro deste número, 31
alunos enviaram pelo menos uma atividade, sendo que apenas 7 alunos
conseguiram certificação por completarem de 75% a 100% do curso.]

A coordenação de extensão indica o relatório para aprovação da 
Congregação.

A Congregação  vota     à homologação.

PROPONENTE 06 Sergio Kopinski Ekerman 

Relatório 9496 - Mastaba Digital - Jonathas Silva 

Originado  a  partir
da Proposta de nº 

17518 

Data aprovação 01/10/2021 

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Local  Faculdade de Arquitetura - Youtube 

Instituições
Vinculadas  

Não

Ch Atividade 6H

Periodicidade Ch Total 



Período Período  Inicial   13/10/2021   Final   13/12/2021  

Relatório Escreva abaixo um breve relatório da atividade proposta   (máximo de
1000 caracteres)

A Conferência intitulada ?Desenho Como Questionamento: ensino e
atuação profissional?  aconteceu  no  canal  da  FAUFBA no  Youtube,
com a participação do Prof. Sergio Ekerman, Diretor da FAUFBA, e da
Profa. Heliana Mettig, coordenadora do Curso de Especialização em
Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade (RAU+E/FAUFBA),
como  debatedora.  A  Conferência  foi  a  sexta  edição  do  programa
"Mastaba Digital: conferências online da Faculdade de Arquitetura da
UFBA", que trouxe para o canal da FAUFBA no Youtube ao longo de
2021  uma  série  de  eventos  de  alta  qualidade  em  arquitetura  e
urbanismo,  abertos à toda comunidade -  característica  marcante do
auditório  "Mastaba".  Vale  destacar  a  valiosa  parceria  entre
RAU+E/FAUFBA e a Diretoria da FAUFBA na organização e curadoria,
através da Profa. Heliana Mettig, com agradecimentos ao mestrando
Fellipe Decrescenzo, autor da comunicação visual do evento.

Público atingido Publico Atingido:   Total Concluintes   0   Total Aproximado   165   

Parecer A ação eventual faz parte de um programa permanente de palestras 
abertas a todo e qualquer interessado.

A coordenação de extensão indica a proposta para aprovação da 
Congregação.

A Congregação  vota     à homologação.

PROPONENTE 07 Luciana Guerra Santos Mota 

Relatório 9524  -  Conversa  Ilustrada  quarta  edição:  Perspectiva  da  paisagem
urbana 

Originado  a  partir
da Proposta de nº 

17580 

Data aprovação  05/11/2021 

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Local  https://meet.google.com/hys-frmc-rqa 

Instituições
Vinculadas  

Não



Ch Atividade 2H

Periodicidade Ch Total 

Período Período  Inicial   04/11/2021   Final   04/11/2021  

Relatório Articulação  com  Ensino/Pesquisa  (Ensino  -  disciplinas)   (máximo  de
1000 caracteres)

O  projeto  vigente  está  inserido  dentro  da  disciplina  Desenho  de
Observação do curso noturno de Arquitetura e Urbanismo, procurando
estimular os alunos na execução do desenho à mão livre. O conteúdo
exposto na palestra tem estreita relação com o conteúdo da disciplina.

Escreva abaixo um breve relatório da atividade proposta   (máximo de
1000 caracteres)

Na sua apresentação, o palestrante Ciro Oliveira, arquiteto e urbanista
pela UFPE, apresentou o desenho da paisagem urbana com foco na
aplicação  dos  conceitos  de  perspectiva  compartilhando  métodos  e
abordagens  do  desenho  à  mão  livre  na  sua  prática  como  urban
sketcher. O público foi formado, em sua maioria, pelos estudantes da
disciplina  Desenho  de  Observação  do  semestre  2021.2,  outros
estudantes da UFBA de variados cursos, estudantes de arquitetura de
outras  instituições  e  outros  interessados  que  acompanham  os
trabalhos do palestrante em sua rede social. Em torno de 50 pessoas
atenderam a palestra. A gravação do encontro foi editada e publicada
no  Youtube  no  Canal  Desenho  de  Observação
(https://www.youtube.com/watch?v=WWo0GqJfzf0).  Ciro  fez  uma
apresentação prática do desenho de uma paisagem urbana incluindo
acabamento  com  aquarela,  instigando  o  público  na  arte  da
representação à mão livre, atingindo, assim, o objetivo desta proposta
de extensão.

Público atingido Período  Inicial   04/11/2021   Final   04/11/2021  

Parecer Esta ação de extensão é de um projeto articulado a disciplina  Desenho
de  Observação  do  curso  noturno  de  Arquitetura  e  Urbanismo,  que
procura estimular os alunos na execução do desenho à mão livre. Abre
para  comunidade  externa  interessada  vagas  para  participação  em
palestras  com  convidados  externos.  Nesta  edição  foi  de  público
aproximado de 50 participantes.

A coordenação de extensão indica o relatório para aprovação da 
Congregação.

A Congregação  vota     à homologação.
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NORMAS COMPLEMENTARES 2 

APROVAÇÃO - REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO EM 04/02/2022 

Esse documento apresenta informações mais detalhadas sobre o Concurso Público para 

provimento de vaga na Carreira do Magistério Superior objeto do Edital nº 01/2021, incluindo 

medidas de segurança a serem adotadas na Faculdade de Arquitetura da UFBA (FAUFBA) diante a 

pandemia da COVID-19. 

 

NORMAS GERAIS 

1. Todos os candidatos devem ter conhecimento prévio do Edital n. 01/2021. Desse edital 

destacamos: 

1.1 O candidato que não comparecer à abertura da sessão de instalação do concurso ou a 

qualquer uma das provas e sorteios, sempre com registro em lista de presença, nos 

horários definidos pela Congregação e pela Banca Examinadora, estará eliminado do 

mesmo e, por consequência, impedido de participar das etapas subsequentes. 

1.2 Em todas as sessões e fases do Concurso é obrigatório que o candidato esteja usando 

máscara de proteção facial, sob pena de ter o acesso impedido ao local de provas e, 

consequentemente, ser eliminado do Concurso. 

1.3 A recomendação de realizar frequentemente a higiene das mãos com água e sabonete 

líquido ou álcool em gel 70%.  

2. Sugere-se que os candidatos usem a máscara PFF2, N95 ou similar. Em alguns casos, pode-se 

solicitar aos candidatos que realizem a substituição da máscara por uma nova fornecida pela 

UFBA.  

3. A máscara deverá ser usada de forma correta, cobrindo totalmente o nariz, a boca e o queixo, 

não devendo ficar folgada no rosto. Recomenda-se que a máscara seja trocada sempre que 

estiver úmida, suja, ou dificultando a respiração. 
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4. Os candidatos e os responsáveis pelo processo de aplicação do concurso deverão, 

obrigatoriamente, permanecer de máscara durante todo o tempo, salvo em situações previstas 

nesse documento.  

5. O candidato poderá retirar a máscara somente durante a sua identificação, hidratação, 

alimentação ou troca de máscara.  

6. Recomendamos que cada candidato leve a bebida e/ou o lanche que irá consumir em cada 

etapa do concurso, uma vez que a Cantina da Faculdade de Arquitetura permanecerá fechada 

durante a realização do Concurso. 

7. Os membros externos da banca examinadora participarão do concurso de forma remota. 

 

ABERTURA DO CONCURSO 

1. O Ato de Abertura do Concurso será realizado às 8 h do dia 07/02/2022 no Auditório 1 da 

FAUFBA, um ambiente amplo, com ventilação natural e com assentos afastados 

adequadamente.  

2. A sessão pública será transmitida via portal do serviço de conferência web da RNP, pelo 

endereço https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/faufba_congregacao. 

3. A participação do público geral na sessão de abertura será feita de forma remota. 

 

PROVA ESCRITA 

1. Logo após a Abertura do Concurso, inicia-se a etapa da Prova Escrita, também no Auditório 1.  

2. O sorteio do ponto para a Prova Escrita será realizado pelo Presidente da Banca Examinadora, e 

esse ponto será descartado do sorteio da Prova Didática. 

3. A Prova Escrita terá duração máxima de 5 horas, incluído o tempo para a consulta bibliográfica. 

4. Informações mais detalhadas sobre a realização dessa prova estão descritas nas Normas 

Complementares da Prova Escrita – Retificação. 

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA / SORTEIO DA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS 

PROVAS DIDÁTICA E DEFESA DE MEMORIAL 

1. A Divulgação do Resultado da Prova Escrita será realizada às 8 h do dia 09/02/2022 no Auditório 

1 da FAUFBA.  

2. Após a divulgação dos resultados, inicia-se com os candidatos aprovados, o sorteio da ordem de 

apresentação nas provas do concurso (Prova Didática e Defesa de Memorial). O candidato que 

for sorteado para a primeira apresentação, deverá sortear logo na sequência, o ponto da Prova 

Didática, que ocorrerá duas horas depois.  
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3. A sessão pública será transmitida via portal do serviço de conferência web da RNP, pelo 

endereço https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/faufba_congregacao. 

4. A participação do público geral nessa sessão será feita de forma remota. 

5. Imediatamente após o conhecimento do ponto sorteado, o candidato deverá entregar 2 (duas) 

vias impressas (ao invés de três, como consta no Edital) do plano de aula referente ao ponto 

sorteado. Uma via ficará com o presidente da banca e a outra será usada para o escaneamento 

e envio aos membros externos.  

6. Os sorteios sucessivos do ponto da Prova Didática ocorrerão de acordo com as ordens de 

apresentação (respeitando o intervalo de duas horas antes do início da prova), e sempre 

entregando as duas vias do plano de aula logo após o conhecimento do ponto. O candidato que 

não entregar o plano de aula correspondente ao ponto sorteado, será automaticamente 

eliminado do concurso. 

7. O resultado da Prova Escrita será divulgado publicamente, juntamente com a lista dos 

candidatos aprovados e o cronograma final do concurso, incluindo as datas e horários de 

realização das Provas Didática e de Defesa de Memorial. 

8. A entrega da documentação relativa ao Curriculum Vitae e Memorial dos candidatos aprovados 

deve ser feita após a divulgação do resultado da prova escrita, até antes do início da 

apresentação da primeira prova didática. Deverão ser entregues 1 (uma) via impressa do 

Curriculum Vitae, 1 (uma) via do Memorial (não sendo necessárias três vias, como consta no 

Edital) juntamente com os documentos comprobatórios dos títulos inseridos no Curriculum 

Vitae e no Memorial e/ou suas atualizações, e uma cópia simples do documento de identidade. 

Os documentos comprobatórios dos títulos inseridos no Curriculum Vitae e no Memorial 

deverão ser apresentados em uma (01) cópia impressa simples, acondicionados de forma a 

compor um ou mais volumes, recomendando-se que em cada documento, conste a numeração 

correspondente à atividade enumerada no Curriculum Vitae e no Memorial, e que estejam 

organizados seguindo a ordem de citação. Sugere-se que, se possível, os volumes sejam 

entregues em pastas e sem encadernação, para facilitar o escaneamento. O candidato deve se 

dirigir à Sala do Apoio Acadêmico (sala 7), no mezanino da FAUFBA, para a entrega da referida 

documentação.  

 

PROVAS DIDÁTICAS E DEFESA DE MEMORIAL 

1. As Provas Didáticas e Defesa de Memorial serão realizadas na Sala da Congregação da FAUFBA, 

em ambiente devidamente preparado para a atividade. 

2. O candidato deverá usar o computador disponibilizado na sala durante sua apresentação. 

Sugere-se que os candidatos gravem os arquivos de sua apresentação em dois formatos, o 

original (que pode ser proprietário como PPT ou PPTX, do Power Point), e em PDF, visando a 

evitar problemas relacionados à incompatibilidade de versões e formatos.  

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/faufba_congregacao
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3. Nos intervalos entre as sessões será realizada a higienização do ambiente da prova.  

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

1. O ato de Divulgação do Resultado Final do Concurso será realizado na Sala da Congregação em 

sessão pública contínua da Congregação da Faculdade de Arquitetura na data prevista no 

cronograma final.  

2. A sessão pública será transmitida via portal do serviço de conferência web da RNP, pelo 

endereço https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/faufba_congregacao.  

3. A participação dos candidatos e do público geral nessa sessão será feita de forma remota. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. A equipe de aplicação tem autonomia para julgar situações não previstas neste documento e 

tomar as decisões necessárias e imediatas visando a manutenção da ordem e segurança 

sanitária de todos os envolvidos. 

 

 

Prof. Dr. Sergio Kopinski Ekerman 
Diretor da FAUFBA 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/faufba_congregacao
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

FACULDADE DE ARQUITETURA

OFICIO Nº 278 / 2022 - FARQ (12.01.57) 

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO
Salvador-BA, 13 de janeiro de 2022.

Prezados(as), 

Com votos que estejam bem. Seguem abaixo algumas informações/justificativas no âmbito desse
processo: 

-Cientes da necessidade de permanência da profa. Substituta Viviane Oliveira de Jesus atrelada a vaga
geradora da docente Aline de Carvalho Luther. No entanto, reforçamos o pedido de renovação e
permanência da Profa. substituta na referida vaga, segue anexo atestado médico encaminhado pela
docente, com previsão de parto para março de 2022. Quanto a carga horária de Viviane, a mesma
encontra se prevista para lecionar a disciplina ARQB68 OFICINA DE PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL
1 (8h) que ainda será inserida no sistema. Essa disciplina passou por processo de "semestralização"
juntamente com outras de caráter anual e teve seu código disponibilizado apenas em 12/01/2022 (ontem).

-Uma vez que a profa. substituta Viviane Oliveira de Jesus permanecerá vinculada à vaga da docente Aline
de carvalho Luther, solicitamos a realização de concurso para a vaga do docente Federico Calabrese, em
afastamento para Pós-Graduação, no intuito de preencher demanda da programação didática de 2022.1 da
unidade. Segue devido formulário. 

-Quanto ao docente Luiz Cezar Mesquita Baqueiro (processo: 23066.000161/2022-58), estamos cientes
que a contratação só poderá ocorrer após a publicação da vaga no Diário oficial. Nesse sentido, ratificamos
a solicitação de realização de concurso e segue formulário do pedido de seleção corrigindo a carga horária
do regime de trabalho para 20horas. 

-Com relação a vaga da docente Gabriela Leandro Pereira (processo 049405/2021-10) cujo afastamento já
se encontra divulgado no diário oficial da união e registro no SIGRH, pedimos a reconsideração para a
contratação de Beatriz Pinto Ulloa, aprovada no Edital UFBA nº. 07/2019 de 19.12.2019 e EDITAL INTERNO
FAUFBA nº.02/2020 com área de conhecimento técnicas retrospectivas e projeto. Justificamos esse pedido,
uma vez que a candidata Ana Gabriela Lima Guimarães aprovada no EDITAL UFBA nº. 07/2019 de
19.12.2019 e EDITAL INTERNO FAUFBA nº. 04/2020 com área de conhecimento História e Teoria da
Arquitetura e do Urbanismo e Projeto, declinou de assumir a vaga e a área de conhecimento relacionada a
Projeto é semelhante nos referidos editais, suprindo assim a demanda. Ressaltamos que o referido
concurso tem validade até 17/02/2022 sendo necessário uma celeridade no processo para que a candidata
seja contratada a tempo. 

Ademais, estamos enviando os respectivos formulários corrigidos. 

Agradecemos a compreensão e estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente em 14/01/2022 07:49 ) 
JOAO MAURICIO SANTANA RAMOS 

VICE DIRETOR DE UNIDADE - SUBSTITUTO 
CAC/FARQ (12.01.57.16) 

Matrícula: 2479073 

(Assinado eletronicamente em 13/01/2022 18:49 ) 
LORENA CLAUDIA DE SOUZA MOREIRA 

COORDENADOR - TITULAR 
CAC/FARQ (12.01.57.16) 

Matrícula: 3357271 

Processo Associado: 23066.052883/2021-15

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ufba.br/documentos/
informando Tipo de Assinatura: Assinado com senha, número: 278, ano: 2022, tipo: OFICIO,

data de emissão: 13/01/2022 e o código de verificação: cecf21d9e1

https://sipac.ufba.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf
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PARECER 

Processo nº 23066.036639/2021-05 

 

O processo sob nº 23066.036639/2021-05, ora em análise nesta Congregação, se constitui no pedido 

de “Mudança de Regime de Trabalho de Tempo Integral de 40 Horas Semanais de Trabalho para o 

Tempo Integral de 40 Horas Semanais de Trabalho com Dedicação Exclusiva (DE)”, cujo interessado 

é o Professor Edson Fernandes D’Oliveira Santos Neto, SIAPE 2631736, Professor Adjunto da 

Faculdade da Universidade Federal da Bahia. Formado o Processo, o interessado fez encaminhar à 

Coordenação Acadêmica da Faculdade de Arquitetura para Análise e Parecer. A Coordenação 

Acadêmica, no uso de suas atribuições, indicou a Comissão de Avaliação do referido Processo e a ser 

formada pelos professores Any Brito Leal Ivo, adjunto IV, presidente, Nivaldo Vieira De Andrade 

Junior, associado I e Luciana Calixto Lima, associado IV. Em Sessão Extraordinária da Coordenação 

Acadêmica, realizada em 12/08/2021, a indicação da Comissão foi APROVADA por unanimidade, 

conforme consta na Ata 14/2021, da respectiva Sessão. A supracitada Comissão, reunida, assim se 

manifestou no Parecer redigido em 03 de dezembro de 2021: “Considerando a Lei No 12.772, de 28 

de dezembro de 2012 (que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério 

Federal), assim como as Resoluções da UFBA para a apreciação do pleito de mudança “de regime de 

trabalho de tempo integral de 40 horas semanais de trabalho para o de tempo integral de 40 horas 

semanais de trabalho com dedicação exclusiva (DE)”, encaminhado pelo Professor Dr. EDSON 

FERNANDES D´OLIVEIRA SANTOS NETO, formalizado no Processo Nº 23066.036639/2021-05, 

esclarecemos: Pelo exposto, a Comissão... DEFERE o pleito...”. Por seu turno, a Coordenação 

Acadêmica, reunida em Sessão Extraordinária, realizada em 06/12/2021, votou pela APROVAÇÃO do 

referido Parecer, conforme consta na Ata 23/2021 da Sessão.  

Verifica-se, portanto, o correto andamento do Processo em tela e, do mesmo modo, as coerentes 

fundamentações contidas no Parecer, já APROVADO no âmbito da Coordenação Acadêmica. 

Contudo, queremos destacar que o Professor Dr. EDSON FERNANDES D´OLIVEIRA SANTOS NETO 

também se enquadra nos critérios determinados pela RESOLUÇÃO 01/2018 da Faculdade de 

Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, deferida por esta Egrégia Congregação em 06 de maio 

de 2019, a qual “Aprova os critérios internos de alteração de Regime de Trabalho”, notadamente os 

seguintes aspectos: 
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Art. 1º, inciso 1º. - Um percentual mínimo de 30% (trinta por cento) para o somatório de professores 

nos regimes TI (40 horas) e TP (20 horas); 

   Parágrafo único: No atendimento às solicitações, serão priorizados aqueles docentes que já 

obtiveram o Título de Doutor e sejam responsáveis por Projetos de Pesquisa e/ou de 

Extensão. 

Art. 2º, inciso 1º. – Conforme o disposto no Parágrafo Primeiro, do artigo 124, do regime Geral       da 

UFBA, só poderá pleitear a mudança o docente que faltar mais de cinco anos para a 

aposentadoria; 

 inciso 2º. – No caso de concessão para o Regime de Dedicação Exclusiva, o solicitante deverá ter 

exercido, ao menos, um mandato completo de Cargo de Direção ou Função Gratificada. 

Diante do exposto e das considerações destacadas, sugerimos a esta Egrégia Congregação que 

aprove o DEFERMIENTO do Processo nº 23066.036639/2021-05, cujo interessado é o Professor 

Edson Fernandes D’Oliveira Santos Neto. 

Este é o nosso parecer, SMJ. 

Salvador, 03 de fevereiro de 2022. 

 

Pedro Aloisio Cedraz Nery 

Membro da Congregação da Faculdade Arquitetura 

da Universidade Federal da Bahia 
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