
Ata da 4ª Sessão Extraordinária da
Congregação da Faculdade de
Arquitetura da Universidade Federal da
Bahia, realizada em 18/09/2020.

Em dezoito de setembro de dois mil e vinte, às nove horas e dez minutos, de
forma virtual, através do ambiente de videoconferências da Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa (RNP), reuniu-se a Congregação da Faculdade de Arquitetura
da Universidade Federal da Bahia – FAUFBA para sessão extraordinária, em
formato ampliado, sob a presidência do Diretor, Professor Sergio Kopinski
Ekerman, sendo registradas as presenças de: Professora Ana Carolina de Souza
Bierrenbach, Representante da FAUFBA no CAPEX; Professor Valdinei Lopes do
Nascimento, Representante Suplente da FAUFBA no CAE; Professora Ariadne
Moraes Silva, Coordenadora do Colegiado de Graduação Diurno; Professor
Robério do Nascimento Coêlho, Coordenador do Colegiado de Graduação
Noturno; Professor Nivaldo Vieira de Andrade Junior, Coordenador do PPGAU;
Professor Federico Calabrese, Representante Suplente do MP – CECRE;
Professora Renata Inês Burlacchini Passos da Silva Pinto, Coordenadora do
Núcleo de Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e Planejamento; Professor
Edson Fernandes D’Oliveira Santos Neto, Coordenador do Núcleo de Tecnologia,
Projeto e Planejamento; Professora Gabriela Gusmão Sampaio, Representante
Docente; Carina de Carvalho Gonçalves, Representante Titular dos Técnicos
Administrativos, Tamires Ishiko, Representante Discente e como Convidada, a
Arquiteta Silvia Pimenta D’Affonseca. Havendo quórum, o Senhor Diretor declara
aberta a sessão para tratar da seguinte pauta. Item 01 - Aditivo de prazo – TED
(Termo de Execução Descentralizada) Terreiros IPHAN/FAUFBA – Foram
apresentados pela Arquiteta Silvia Pimenta D'Affonseca a esta Congregação
motivos para pedido de dilatação do prazo para execução do TED Terreiros
IPHAN/FAUFBA, que objetiva a execução das obras do projeto Ações de
Conservação nos Terreiros Seja Hunde – Roça do Ventura (Cachoeira), Ilê Omo
Agboula (Itaparica) e Ilê Maroialaji – Terreiro do Alaketu (Salvador),
destacando-se as consequências da pandemia da covid-19 e o consequente
atraso das atividades práticas e de campo. Foi solicitado um aditivo de 01 (ano)
para o Termo de Execução do Projeto Ações de Conservação nos Terreiros Seja
Hunde – Roça do Ventura (Cachoeira), Ilê Omo Agboula (Itaparica), Ilê Maroialaji
– Terreiro do Alaketu (Salvador) – com término original previsto para dezembro de
2020. Solicita-se a ampliação da vigência do prazo até dezembro de 2021.
Encaminhamento: A ser apreciado por esta Congregação. Votação: Aprovado
por 13 votos favoráveis e 01 abstenção. Antes da referida votação o Diretor
Sergio Ekerman deu as boas vindas ao novo Coordenador do Colegiado de
Graduação Noturno, Prof. Robério do Nascimento Coêlho. Item 02 - Espaço
Físico da FAUFBA. O Diretor Sergio Ekerman realizou para a Congregação em
formato ampliado apresentação sobre aspectos do espaço físico da FAUFBA,
com o seguintes objetivos: a) informar sobre o andamento dos trabalhos e
acontecimentos durante o período de suspensão das atividades presenciais; b)
retomar assuntos pendentes no âmbito da Congregação; c) escutar demandas
diversas; d) encaminhar junto à Congregação método e cronograma para tomada
de decisões acerca da reconfiguração do espaço físico da FAUFBA a partir da
finalização da obra do anexo.Foi apresentado para Congregação o projeto licitado
para conclusão das obras do anexo e o andamento dos trabalhos, retomados em
agosto de 2020, com comissão de acompanhamento formada pela Arquiteta Silvia



D' Affonseca e pelos Professores Luiz Alberto Leal e Federico Calabrese.
Também foi apresentado o andamento dos trabalhos referentes ao projeto de
modernização e adequação ambiental da Mastaba e dos Auditórios, que vem
sendo desenvolvido com apoio da SUMAI, com projeto acústico da empresa
AUDIUM, conforme aprovado por esta Congregação, e acompanhamento
voluntário por parte das Professoras Tereza Moura, Márcia Freire, Carolina Vieira
e Sandra Miranda, do grupo de pesquisa LACAM-TEC. Foi também apresentado
o resultado dos esforços referentes à execução dos recursos obtidos por emenda
parlamentar da Deputada Alice Portugal para modernização dos auditórios da
FAUFBA, que permitiram a compra de equipamentos diversos de sonorização
para o Auditório 1 e video-conferência para a Mastaba, por exemplo. Referente ao
Módulo Iansã, foram apresentados os esforços para sua manutenção e
desobstrução da rede de captação de águas pluviais, bem como proposta para
recuperação do recurso FINEP, inicialmente destinado à ampliação do prédio para
as instalações do PPG-AU, que inclui a implementação do Canteiro Experimental
FAUFBA, laboratório de construção multiusuário para Graduação e
Pós-Graduação, com instalação e ampliação da Marcenaria no Módulo Iansã,
desenvolvida pelos Professores Sergio Ekerman, Edson Fernandes, Akemi
Tahara, Daniel Marostegan, Ceila Cardoso, Fernando Minho, Luiz Alberto Leal e a
estudante Caroline Reis. Referente a obra da área da fonte e subsolo, foi
apresentado o projeto realizado na gestão da Profa. Naia Alban com objetivo de
controlar infiltrações no subsolo e recuperação física/estrutural da área da fonte,
projeto apresentado pelo LCAD e o ex-professor Felipe Tavares, com posterior
coordenação do Prof. Luiz Antônio Cardoso. Informou-se sobre os problemas com
a conservação das áreas verdes e pragas que atingiram as mangueiras, além das
podas e extrações de resíduos de plantas que serão necessárias. O Diretor
ressaltou a importância de realizar um plano de manutenção junto à empresa
terceirizada a necessidade de retomar projeto de acessibilidade e de tratamento
paisagístico das áreas externas da FAUFBA. Em relação à manutenção geral da
Unidade, informou-se que a SUMAI organizou um mutirão, que teve início com a
visita técnica da equipe de climatização, seguida pela equipe de manutenção civil
e elétrica na unidade para reparos gerais, listados na apresentação realizada (em
anexo a esta ata). Foi também informado que aguardava-se a chegada da equipe
para manutenção do telhado, bem como esforços para inserção de serviços
diversos para manutenção da FAUFBA em licitação de serviços de reforma em
curso na SUMAI. Após a apresentação do Diretor, abriu-se a palavra aos
membros da Congregação e aos participantes em geral. A representante
estudantil Fayola Caucaia apresentou proposta do DEA para ocupação do último
pavimento do anexo pelos estudantes. Prof. Nivaldo Andrade argumentou que
uma nova comissão deveria ser criada para debater sobre planos para o espaço
físico da FAUFBA, diferenciando-se da comissão já instituída pela Congregação
para analisar impactos do coronavírus em possíveis atividades presenciais
durante e após a pandemia. Após extensa discussão, foi proposta a criação de
uma Comissão de Espaço Físico da FAUFBA, formada por representantes
diversos da comunidade FAUFBA. Encaminhamento: Pela criação de uma
Comissão de Espaço Físico da FAUFBA, formada por um representante e um
suplente das seguintes instâncias da FAUFBA: Direção, PPG-AU, MP-CECRE,
RAU+E, Colegiado Diurno e Noturno, TAEs, Grupos de Pesquisa e Extensão,
Estudantes: DEA e Ligas; Estudantes: Curiar e Empresas Júnior, totalizando nove
membros representantes e nove membros suplentes; Que a comissão tenha os



seguintes pontos de partida para discussão do espaço físico: Mudança do
PPG-AU para o primeiro pavimento do anexo, a transformação do Iansã em um
canteiro experimental, importância de encontrar novo espaço para o DEA e
espaço de trabalho para os professores; A comissão apresentará propostas para
esta Congregação em um período de 30 a 45 dias a partir de sua instituição por
Portaria da Direção, uma vez que estejam escolhidos pelas distintas instâncias os
seus representantes. Votação: aprovado por unanimidade. Não mais havendo
pronunciamentos, o Diretor Sergio Ekerman agradeceu a presença e a
colaboração de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, eu, Carina
Gonçalves, lavrei a presente Ata, a ser devidamente assinada, com menção a sua
aprovação, estando os pormenores da reunião gravados eletronicamente.

Aprovada por unanimidade em 07 de maio de 2021.
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