
Ata da 6ª Sessão Ordinária da
Congregação da Faculdade de
Arquitetura da Universidade Federal da
Bahia, realizada em 02/10/2020.

Em dois de outubro de dois mil e vinte, às nove horas e dez minutos, de forma
virtual, através do ambiente de videoconferências do Google Meet, reuniu-se a
Congregação da Faculdade, 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 Marcos
Queiroz, 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 Ícaro
Vilaça, Coordenador do Núcleo de Teoria, História, 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 e Saron Damasceno, Representante Discente.
Havendo quórum, o Senhor Diretor declara aberta a sessão para tratar da
seguinte pauta. Item 01-INFORMES. Apresentados por Sergio Ekerman.
Direção. 1. Ajustes SLS. Informou-se sobre os esforços para os ajustes do
semestre letivo suplementar, parabenizando todo o esforço do corpo discente,
docente e técnico. 2. NDE. Informou-se sobre questões sensíveis tratadas pelo
NDE em reunião com Diretoria, tais como a sistemática das aulas remotas, as
gravações de aulas, e os problemas com ataques virtuais. Reforçou-se a
necessidade e o cuidado de institucionalizar as divulgações de eventos com a
logomarca da universidade, fazer um esforço conjunto para compatibilizar
calendários de eventos e "lives" para evitar problemas de sobreposição de
horários. 3. Espaço Físico. Informou-se sobre o andamento das obras do
telhado, que objetivam eliminar os problemas de infiltrações na cobertura e evitar
que problemas mais sérios acometam o piso do mezanino, bem como sobre
providências para instalações das novas antenas de wi-fi (access points). 4.
Administrativo. Foram realizadas algumas modificações do site da FAUFBA, de
maneira a dinamizar e organizar o site e a comunicação dos setores
administrativos com a comunidade. Informou-se também sobre a designação da
Profa. Thaís Portela como Coordenadora de Extensão da FAUFBA, posição
consultiva à Diretoria instituída por portaria, no lugar do Prof. Robério Coêlho. A
Diretoria segue buscando professor disponível para função da Coordenação de
Pesquisa. CONSUNI.1. Não houve reunião. CAE. Apresentados por Marcos
Queiroz. Informou-se que o CAE está discutindo uma minuta para modificar
algumas reservas de vagas residuais, que envolvem a entrada de alunos do B.I.
CAPEX. Apresentados por Carolina Bierrenbach. Informou-se que foi discutida
a proposta da residência se transformar em um curso permanente e que a
resolução 03/2014, que trata das normas complementares para os cursos de
pós-graduação lato sensu está passando por uma revisão. Despedida Ícaro
Vilaça. O Professor Ícaro Vilaça informa a todos que se despede da Congregação
nesta reunião, pois seu mandato como Coordenador do Núcleo de Teoria e



História, Projeto e Planejamento está chegando ao fim e seu substituto eleito será
o Professor Márcio Cotrim. GT Dabobó. A Professora Gabriela Pereira trouxe
dois informes do GT Dabobó: uma proposta de um encontro na plataforma Google
Meet com o tema: Atravessamento de gênero racial e sexualidade das práticas
profissionais em arquitetura; E que foi encerrada a apuração das propostas
enviadas para a logo e para o nome fantasia do GT e brevemente será feita a
convocação dos participantes para o anúncio público do resultado que será
compartilhado no site da FAUFBA e também parabeniza os inscritos que se
engajaram com propostas bem coerentes e interessantes. Seleção PPGAU 2021.
O Professor Nivaldo Andrade informou sobre o início do processo de seleção do
PPGAU para o ano de 2021, com o recebimento de 110 inscrições para o
mestrado e cerca de 35 inscrições para o doutorado. Matrícula SLS. A
Professora Ariadne Morais traz um informe sobre o processo de matrícula do
SLS, o qual teve uma ampliação bastante significativa no número de vagas
preenchidas através da matrícula web que atingiu o total de 1.884 vagas
discentes preenchidas. Sendo que no Diurno foram preenchidas 1.306 das 1528
vagas ofertadas e no Noturno foram preenchidas 578 das 822 vagas oferecidas, o
que equivale a 80% de ocupação. Parabeniza todo o corpo técnico-administrativo
pelo esforço e comprometimento durante todo o processo de matrícula web. Item
02- Apreciação da ata de agosto de 2020. Foi apreciada a ata da reunião
ordinária de agosto de 2020. Encaminhamento: a ser votado por esta
Congregação. Votação: aprovada por unanimidade. Item 03- Parecer da
comissão de redistribuição do Professor Francisco Rocha. Após introdução
do Diretor sobre aspectos ligados ao tema da redistribuição na FAUFBA, Prof.
Ícaro Vilaça solicitou esclarecimento sobre o teor da decisão a ser tomada no
ponto de pauta, esclarecendo o Diretor que o relatório deveria ser apreciado, mas
que isto não definiria a alocação da vaga. Prof. Nivaldo Andrade esclareceu que a
comissão formada por ele e pelos Professores Edson Fernandes e Érica
Checcucci teve papel de realizar análise técnica do perfil do professor Francisco
Rocha, cotejando-o com os perfis identificados pela comissão de vacâncias de
dezembro de 2019 como lacunares na FAUFBA, cabendo à Congregação a
análise política posterior, bem como a verificação de questões jurídicas
pertinentes, junto à administração central. Foi lido o parecer da comissão pelo
Professor Edson Fernandes. Foi realizada extensa discussão sobre o caráter do
parecer e seu teor. Encaminhamento: A congregação recomenda que o teor do
parecer seja compartilhado com as diversas instâncias da FAUFBA para
contribuição com o debate a respeito da vacância docente na FAUFBA, antes de
sua apreciação ou aprovação definitiva neste pleno. Votação: Encaminhado com
9 votos sim e 4 abstenções. Item 04- Composição do pleno da Congregação.
Após levantamento detalhado realizado pela Diretoria acerca da composição da
Congregação, a ser publicado no site com os respectivos mandatos e
modificações, foram levantadas duas questões: a primeira referente a
incorporação na Congregação da representação da RAU+E e a segunda referente
ao número da representação discente e sobre a representação dos discentes de
pós-graduação. Encaminhamento: Conforme regras dispostas no regimento
interno da FAUFBA e no Estatuto e Regimento Geral da UFBA, foi proposto o
acolhimento da representação do colegiado da RAU+E na Congregação, bem
como, em função do número total de representantes não discentes, a ampliação
das representações discentes para 4, recomendando ao DEA que inclua dentre
suas indicações os discentes de pós-graduação stricto-sensu, uma vez que



discentes lato-sensu não podem participar com representantes discentes.
Votação: Aprovado por unanimidade. Item 05. Consultas à Comunidade
Faufba. O Diretor discorreu sobre o calendário da eleição das representações
docentes na Congregação e a consulta para o preenchimento da vaga para o
cargo de vice-diretor, propondo a retomada do calendário para o processo de
consulta da representação docente na Congregação iniciado antes da suspensão
das atividades presenciais e a consulta para o preenchimento da vaga de
vice-diretor, ambas de forma eletrônica. Prof. Edson Fernandes, Profa. Juliana
Nery e Prof. Ícaro Villaça manifestaram-se favoravelmente às consultas
eletrônicas. Encaminhamento: Pela retomada da organização da consulta aos
representantes docentes na Congregação de forma eletrônica e ao início do
processo de consulta à vice-direção, ficando a formação das comissões para
momento posterior. Votação: Aprovado por unanimidade. Item 06. Resposta à
recomendação 01/2020 do MPF à congregação. O Diretor submeteu à
Congregação a resposta ao MPF, redigida a partir de diálogo e nota técnica da
Procuradoria Federal junto à UFBA, na qual a Faculdade se compromete com as
recomendações do MPF em abrir concursos conforme a legislação, ou seja,
inicialmente sempre para doutores, mas que a faculdade poderá lançar mão das
exceções que a legislação abre, quando se trate de uma área de conhecimento
que tenha carência de doutores ou quando em local onde exista a carência de
doutores para aquela determinada área. Reforça que, portanto, podem ocorrer
casos de abrir concursos para doutores e não tendo candidatos aprovados, que
este seja reaberto para titulação menor. O debate teve manifestações favoráveis
em favor do documento enviado pelo Diretor por email antes da reunião (em
anexo). Encaminhamento: Pela votação da resposta à recomendação 01/2020
do MPF por esta Congregação.Votação: 11 votos favoráveis e 02 abstenções.
Item 7.Retificação do texto PROQUAD. O Professor Ícaro Vilaça informa que a
comissão trabalhando na redação do edital do PROQUAD, percebeu uma
inconsistência no texto dos critérios, em que faz uma referência a um documento
que é o termo de compromisso que os professores assinam no anexo 02-
conjuntos de procedimentos da FAUFBA, onde cria uma situação confusa, porque
no edital tem o texto dos critérios que estabelece claramente quais são os
devidos critérios e também tem o edital, que estabelece uma série de documentos
que os professores precisam preencher para se candidatar ao PROQUAD.
Entende-se um conflito entre estes dois documentos, propondo uma retificação
pontual no texto, retirando a referência ao termo de compromisso e em seu lugar
referenciando o edital. Trouxe também a problemática do regime de trabalho, que
traz uma desproporcionalidade aos docentes com DE, na hipótese do
descumprimento do prazo de conclusão.Encaminhamento: Alteração da redação
e retificação das questões dos anexos para adequação do edital. Votação:
aprovado por unanimidade. 8- Relatórios, Processos e Pareceres de Extensão.
A professora Thais Portela apresentou os relatórios e projetos de extensão que se
encontram em anexo. Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação.
Votação: aprovado por unanimidade. O Diretor Sergio Ekerman agradeceu a
presença de todos os presentes nesta reunião e, não havendo mais nada a ser
colocado, o senhor Diretor deu por encerrada a sessão, e para constar, eu, Carina
de Carvalho Gonçalves, lavrei a presente ata, que após ser lida e discutida, será
aprovada e assinada por todos os presentes.

Aprovada por unanimidade em 07 de maio de 2021.
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 12/05/2021 08:34 ) 
MARCOS ANTONIO MENEZES QUEIROZ 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1031690

(Assinado eletronicamente em 11/05/2021 15:40 ) 
PEDRO ALOISIO CEDRAZ NERY 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3203634

(Assinado eletronicamente em 12/05/2021 17:04 ) 
RENATA INES BURLACCHINI PASSOS DA SILVA

PINTO 
COORDENADOR

2222454

(Assinado eletronicamente em 12/05/2021 10:47 ) 
NIVALDO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR 

COORDENADOR

3420362

(Assinado eletronicamente em 12/05/2021 18:08 ) 
HELIANA FARIA METTIG ROCHA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

2441577

(Assinado eletronicamente em 11/05/2021 17:16 ) 
SERGIO KOPINSKI EKERMAN 

DIRETOR

3466650

(Assinado eletronicamente em 11/05/2021 21:16 ) 
ARIADNE MORAES SILVA 

COORDENADOR DE CURSO

2466764

(Assinado eletronicamente em 11/05/2021 20:24 ) 
JOAO MAURICIO SANTANA RAMOS 

VICE DIRETOR DE UNIDADE

2479073

(Assinado eletronicamente em 11/05/2021 15:55 ) 
FABIO MACEDO VELAME 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

2565868

(Assinado eletronicamente em 11/05/2021 17:15 ) 
EDSON FERNANDES D OLIVEIRA SANTOS NETO 

COORDENADOR

2631736

(Assinado eletronicamente em 12/05/2021 16:16 ) 
LARISSA CORREA ACATAUASSU NUNES SANTOS 

COORDENADOR

2664536

(Assinado eletronicamente em 12/05/2021 16:23 ) 
GABRIELA LEANDRO PEREIRA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

2552212

(Assinado eletronicamente em 13/05/2021 11:23 ) 
GLORIA CECILIA DOS SANTOS FIGUEIREDO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

2257201

(Assinado eletronicamente em 12/05/2021 13:54 ) 
JOSE FERREIRA NOBRE NETO 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1157940

(Assinado eletronicamente em 13/05/2021 11:35 ) 
CARINA DE CARVALHO GONCALVES 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

3068062

(Assinado eletronicamente em 11/05/2021 22:36 ) 
ROBERIO DO NASCIMENTO COELHO 

COORDENADOR

1493352
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