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Em nove de maio de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta e sete minutos, 1 

de forma virtual, através do ambiente de videoconferências da Rede Nacional de 2 

Ensino e Pesquisa (RNP), reuniu-se de forma ordinária a Congregação da 3 

Faculdade, sob a presidência do Diretor, Professor Sergio Kopinski Ekerman, 4 

sendo registradas as presenças de: Professor João Maurício de Santana Ramos, 5 

Vice-Diretor; Professora Glória Cecília Figueiredo, Representante da FAUFBA no 6 

CAPEX; Professor Marcos Queiroz, Representante da FAUFBA no CAE; 7 

Professora Ariadne Moraes Silva, Coordenadora do Colegiado de Graduação 8 

Diurno; Professor Roberio do Nascimento Coêlho, Coordenador do Colegiado de 9 

Graduação Noturno; Professor Nivaldo Vieira de Andrade Júnior, Coordenador do 10 

PPGAU; Professora Larissa Corrêa Acatauassú Nunes Santos, Coordenadora do 11 

MP – CECRE; Professor Carlos Bonfim, Vice- Coordenador da RAU+E; 12 

Professora Renata Inês Burlacchini Passos da Silva Pinto, Coordenadora do 13 

Núcleo de Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e Planejamento; Professor 14 

Edson Fernandes, Coordenador do Núcleo de Tecnologia, Projeto e 15 

Planejamento; Professor Marcio Cotrim Cunha, Coordenador do Núcleo de 16 

Teoria, História, Projeto e Planejamento; Professor Pedro Aloísio Cedraz Nery, 17 

Representante Docente; Professor Fábio Velame, Representante Docente;  18 

Professor José Ferreira Nobre Neto, Representante Docente; Professora Gabriela 19 

Leandro Pereira, Representante Docente; Carina de Carvalho Gonçalves, 20 

Representante Titular dos Técnicos Administrativos e Tamires Ishiko, 21 

Representante Discente; e como Convidada, Professora Lorena Cláudia de Souza 22 

Moreira, Coordenadora Acadêmica.  Havendo quórum, o Senhor Diretor declara 23 

aberta a sessão para tratar os seguintes pontos de pauta: Inclusão de Pauta.  24 

Foi solicitada a inclusão de pauta sobre a Resolução de Normas Complementares 25 

para Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu pela Professora Glória Cecília, 26 

Representante no CAPEX. Encaminhamento: a ser votado por esta 27 

Congregação. Votação: aprovada por unanimidade. Item 01- Informes – 28 

Direção/CONSUNI/CAE/CAPEX/CONSEPE; Boas Vindas aos Representantes 29 

Docentes. O Professor Sergio Kopinski Ekerman iniciou dando as boas-vindas 30 

aos novos Representantes Docentes na Congregação – Fábio Macedo Velame 31 

(titular) e Patrícia Marins Farias (suplente); Pedro Aloisio Cedraz Nery (titular) e 32 

José Fernando Marinho Minho e José Ferreira Nobre Neto e Natalie Johanna 33 

Groetelaars (suplente). Obra da Fonte. A obra na área da fonte parou durante 34 

todo o mês de março devido à suspensão pelo decreto municipal, mas as 35 

atividades foram retomadas na última segunda-feira, assim como as obras de 36 

manutenção. Obra do Anexo. As obras do anexo seguem paralisadas com 37 

previsão de retomada para abril, com a apresentação pela SUMAI do reequilíbrio 38 

financeiro das licitações. Tenda Virtual. Retomou-se o processo de planejamento 39 

para “tenda virtual” na FAUFBA e instalação das novas 20 antenas de Wi-fi, pois 40 

há a previsão da manutenção das aulas remotas até o fim do ano de 2021. 41 

Autorização para atividade de Professor DE fora da UFBA.  Foi concedida 42 

pela direção autorização à Professora Junia Mortimer para ofertar um curso 43 

remoto no SESC-SP. CONSUNI. Proposta de criação do Instituto de 44 

Computação(IC) e do Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde 45 

(IMRS). As propostas de criação do Instituto de Computação (IC) e Instituto 46 

Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde (IMRS) estão em tramitação no 47 



 

CONSUNI, e foi solicitada uma reunião extraordinária entre uma Professora do 48 

Depto. de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e esta Congregação 49 

para apresentação da proposta de Criação do IC a Congregação FAUFBA. 50 

Reunião Ampliada com a presença do Reitor João Carlos Salles. Foi  prevista 51 

uma reunião extraordinária ampliada com a presença do Reitor João Carlos 52 

Salles para tratar da atual conjuntura da Universidade perante a pandemia da 53 

covid-19 e também de questões orçamentárias vindouras. Estado de saúde da 54 

servidora Graça Aquino. Informou-se sobre o estado de saúde da servidora 55 

Graça Aquino, que foi internada em estado grave na UTI devido à covid-19. CAE. 56 

Apresentados por Marcos Queiroz. Minuta de nova disciplina a ser inserida 57 

nos cursos da UFBA.  O Professor Marcos relata sobre minuta de uma 58 

resolução que está em construção no CAE referente a uma disciplina de direitos 59 

humanos que será inserida em todos os currículos dos cursos da UFBA, podendo 60 

a ementa ser incorporada em disciplinas similares que já existam nos cursos ou 61 

absorver a ementa do curso de Direito. REGPG. O Professor Marcos informou 62 

que está em discussão um novo REGPG no CAE, que deve ser concluído ainda 63 

este ano. DEA. Apresentadas por Tamires Ishiko. A Representante dos 64 

Discentes, Tamires Ishiko, informou sobre o processo de transição de chapa 65 

realizado em Março, mas no qual não houve chapas inscritas. Contudo, existe 66 

diálogo com pessoas interessadas em compor uma nova chapa. 67 

Semestralização de componentes anuais da FAUFBA. Apresentados por 68 

Roberio Coelho. Informou que foram instituídas comissões para trabalhar nas 69 

disciplinas anuais do Diurno e do Noturno, que ao final do processo precisam ser 70 

apreciadas e aprovadas na Coordenação Acadêmica e na Congregação a ser 71 

implantado até maio, para que nas matrículas do ano de 2022 os estudantes não 72 

mais encontrem as disciplinas anuais e sim as semestrais. Item 02- Apreciação 73 

de atas da congregação. Apreciação da ata extraordinária do dia 09 de abril de 74 

2021. Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação: 75 

aprovada por unanimidade. Item 03- Indicação para Conselho Municipal do 76 

Patrimônio. Com o encerramento do mandato dos Professores Gabriela Leandro 77 

Pereira e Fábio Velame, foram indicadas por aclamação as Professoras Mariely 78 

Cabral de Santana, como Titular e Juliana Cardoso Nery como suplente, para  79 

representar a UFBA no Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, junto à 80 

Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura Municipal. Encaminhamento: a ser 81 

votado por esta Congregação. Votação: aprovada por unanimidade a indicação 82 

das Professoras Mariely Cabral de Santana e Juliana Cardoso Nery como 83 

Representantes da UFBA no Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural 84 

(FGM/PMS). Item 04- Apreciação de pareceres – Redistribuição: Professor 85 

Francisco Rocha e Professora Celina Veríssimo. Foram apresentados os 86 

relatórios dos pedidos de redistribuição do professor Francisco Rocha, analisado 87 

pela Comissão formada pelos docentes Edson Fernandes, Érica Checcucci e 88 

Nivaldo Andrade e da professora Celina Veríssimo, analisado pela Comissão 89 

formado pelos docentes Maurício Chagas, Carlos Bonfim e Gabriela Leandro. 90 

Ambos os relatórios estão anexos a esta ata. Após leitura dos relatórios, os 91 

pareceres recomendaram à Congregação o aceite do pedido de redistribuição do 92 

Professor Francisco Rocha, pela sua adequação a perfis de vaga lacunares 93 

definidas pelo relatório de dezembro de 2019 da comissão de vacâncias docentes 94 

e a não aceitação da manifestação pela redistribuição da Professora Celina 95 

Veríssimo, pela interpretação da respectiva comissão de que, apesar de seu 96 

curriculum exemplar, não atenderia de forma plena perfis docentes lacunares 97 



 

identificados pela comissão de vacância de 2019. Após extensa discussão, foram 98 

dados os seguintes encaminhamentos: Encaminhamento 1: Pelo recebimento do 99 

relatório do pedido de redistribuição do Professor Francisco Rocha pela 100 

Congregação, destacando-se que apesar da recomendação da respectiva 101 

comissão pelo acolhimento da redistribuição, esta votação em nenhuma hipótese 102 

vincula o preenchimento de qualquer vaga na FAUFBA neste momento, pelo 103 

Professor Francisco Rocha. Votação: aprovado por unanimidade. 104 

Encaminhamento 2: Pelo recebimento do relatório do pedido de redistribuição da 105 

Professora Celina Veríssimo: 1 - sem ressalvas , 2- com ressalva de que a 106 

Professora não precisará apresentar novo pedido, 3 - voto em contrário ou 4- 107 

abstenção Votação: 13 votos na opção 02 ; 02 votos na opção 01; e 03 votos na 108 

opção 04. Encaminhamento: Que a Congregação defina um calendário, 109 

iniciando em maio/junho para discutir as questões referentes às vacâncias na 110 

unidade, montar um grupo de trabalho para receber os pedidos de redistribuição, 111 

e fazer, também, uma política de análise e alocação de vagas mais consistente e 112 

contínua. Votação: aprovado por unanimidade. Item 05- TED terreiros – 113 

Solicitação de remanejamento de recursos. A Servidora Sílvia Pimenta  114 

apresentou um breve histórico do projeto do Termo de Execução Descentralizada 115 

(TED) Terreiros, iniciado em 2017, para os membros da Congregação e logo 116 

após, apresentou a solicitação de remanejamento de recursos do projeto TED 117 

Terreiros que se seriam utilizados para publicações impressas, que se tornaram 118 

digitais com o advento da pandemia, em bolsas para estudantes de pós-119 

graduação que se encontram no momento trabalhando de forma voluntária no 120 

projeto. Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação: 121 

aprovado por unanimidade. Item 06- Projetos e relatórios de extensão.  A 122 

Professora Thaís Portela apresentou  17 propostas de atividades de extensão e 123 

05 relatórios, assim como 01 proposta que foi aprovada em caráter de Ad 124 

referendum, que se encontram anexas a esta ata. Encaminhamento: a ser 125 

votado por esta Congregação. Votação: aprovado por unanimidade. Item 07- 126 

Discussão da resolução de normas complementares para curso de pós 127 

graduação lato sensu.  A Professora Glória Cecília apresentou a minuta de 128 

Resolução que aprova as normas complementares para curso de pós graduação 129 

lato sensu, que será discutida na próxima reunião do Conselho Acadêmico de 130 

Pesquisa e Extensão (CAPEX). Após extensa discussão, foi dado o seguinte 131 

encaminhamento. Encaminhamento: Solicitar no CAPEX que se estenda o 132 

tempo para discussão da minuta da Resolução, para que os interessados possam 133 

se reunir e discutir o tema com maior profundidade, e também reforçar os pleitos 134 

feitos pela RAU+E nesse sentido, que será afetada por esta Resolução em 135 

discussão. Votação: aprovada por unanimidade. Item 08- O que ocorrer. Não 136 

havendo mais o que tratar, o Diretor Sergio Kopinski Ekerman agradeceu a 137 

presença de todos os presentes nesta reunião e deu por encerrada a sessão, e 138 

para constar, eu, Carina de Carvalho Gonçalves, lavrei a presente ata em 137 139 

(cento e trinta e sete) linhas, que após ser lida e discutida, será aprovada e 140 

assinada por todos os presentes. (Aprovada por unanimidade em 05/11/2021) 141 
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Salvador, 30 de setembro de 2020 

 

 

Para: Congregação da Faculdade de Arquitetura da UFBA 

Att.: Presidente, prof. Sergio Ekerman 

 

Ref.: Carta de Intenção de Redistribuição 

Requerente: Francisco Rocha Vasconcelos Neto 

 

A Comissão instituída por esta Congregação para avaliar e dar parecer sobre a Carta 

de Intenção de Redistribuição para a FAUFBA de Francisco Rocha Vasconcelos Neto, 

SIAPE 2424075, reuniu-se nos dias 11 e 15 de setembro do corrente ano para avaliar 

informações disponíveis sobre o requerente e apresenta a esta Congregação o 

resultado desta avaliação.  

Foram utilizadas como fontes de informação a carta enviada pelo docente; o seu 

currículo lattes, o site do curso de Arquitetura e Urbanismo - Campus Pau dos Ferros 

da UFERSA1; os Relatórios Acadêmicos Docentes (RAD’s) dos três primeiros anos em 

que constam as Avaliações de Desempenho Acadêmico do Docente em Estágio 

Probatório (CPPD- UFERSA) e o site do escritório onde ele atua como sócio-cotista2. 

O requerente possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade 

Federal de Pernambuco-UFPE (1998) e mestrado em Arquitetura, Projeto e Meio 

Ambiente pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN (2016).  

Atualmente é docente do Magistério Superior, lotado no DCSAH - Departamento de 

Ciências Sociais Aplicadas e Humanas da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - 

UFERSA na cidade de Pau dos Ferros- RN e sócio cotista do escritório O Norte - Oficina 

de Criação LTDA, sediado em Recife-PE. 

Na UFERSA, foi aprovado em concurso para a disciplina Projeto de Arquitetura3, onde 

atua desde 2017, com Regime de Trabalho de Dedicação Exclusiva. 

Atuou como professor na Faculdade dos Guararapes em 2017, tendo ministrado as 

seguintes disciplinas: Arquitetura II, Projeto Especial: Arquitetura da Paisagem e 

Projeto de Urbanismo: Instrumentos de Controle. 

                                                           
1
 Disponível em: https://arquiteturaeurbanismopaudosferros.ufersa.edu.br/. Acesso em: 11 set. 2020. 

2
 Disponível em: www.onorte.arq.br. Acesso em: 11 set. 2020. 

3
 Disponível em: 

https://sistemas.ufersa.edu.br/concursos/view/publico/uploads/publicacoes/123/Resultado%20Prova%
20T%C3%ADtulos%20-%20Projeto%20de%20Arquitetura%20(Pau%20dos%20Ferros).pdf. Acesso em: 11 
set. 2020. 

https://arquiteturaeurbanismopaudosferros.ufersa.edu.br/
http://www.onorte.arq.br/
https://sistemas.ufersa.edu.br/concursos/view/publico/uploads/publicacoes/123/Resultado%20Prova%20T%C3%ADtulos%20-%20Projeto%20de%20Arquitetura%20(Pau%20dos%20Ferros).pdf
https://sistemas.ufersa.edu.br/concursos/view/publico/uploads/publicacoes/123/Resultado%20Prova%20T%C3%ADtulos%20-%20Projeto%20de%20Arquitetura%20(Pau%20dos%20Ferros).pdf
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Ainda em 2017, ministrou as seguintes disciplinas no Centro Universitário Vale do 

Ipojuca, UNIFAVIP: História da Arquitetura e do Urbanismo Moderno e Intervenção 

em Sítios e Monumentos Históricos. 

Já na UFERSA, foi responsável pelas seguintes disciplinas: Geometria Descritiva, 

Oficina de desenho, Planejamento e Projeto da Paisagem, Oficina de Plástica I, Oficina 

de Plástica II, Projeto de Arquitetura III, Projeto de Arquitetura IV, Psicologia 

Ambiental, Expressão Gráfica e Projeto Auxiliado por computador4.  

Mostra ser atuante no curso de Arquitetura e Urbanismo, fazendo parte do seu 

Núcleo Docente Estruturante5.  

Possui 4 projetos de Extensão em andamento registrados no seu currículo:  

(1) PJ 052/2019 - As artes do corpo como ferramenta do processo de criação em 

projeto de plástica e arquitetura;  

(2) PJ 049/2019 - Arquitetura, projeto e cidade: estratégias de captação, elaboração 

de projetos, registro e divulgação da produção acadêmica; 

(3) PG 006/2019 - Artes do corpo e criatividade: metodologia em projeto 

arquitetônico e ativismo; 

(4) PJ 053/2019 - Linguagens, processo criativo e ativismo: estudo das metodologias 

projetuais nas áreas afins à arquitetura e promoção de plataformas de ação e 

debate. 

Possui 2 projetos de Ensino realizados na UFERSA, registrados no seu currículo: 

Observatório de Urbanismo (2018) e Observatório de Arquitetura e Urbanismo do 

Semiárido (2017). 

Quanto às Avaliações de Desempenho Acadêmico do Docente em Estágio Probatório 

do 1°, 2° e 3° anos, o docente obteve sempre Resultado Final Satisfatório, com 

pontuação superior a três vezes o mínimo estabelecido em cada grupo de atividades 

e na pontuação total. Estas avalições foram solicitadas pela comissão à Diretoria da 

FAUFBA. 

Além de observar sua atuação como docente, esta Comissão observou o site do 

escritório O Norte - Oficina de Criação LTDA, que mostra sua produção na área de 

Arquitetura e Urbanismo. 

                                                           
4
 Disponível em: https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/public/docente/disciplinas.jsf?siape=2424075. Acesso 

em: 11 set. 2020. 
5
 Disponível em: https://arquiteturaeurbanismopaudosferros.ufersa.edu.br/nde/. Acesso em: 11 set. 

2020. 

https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/public/docente/disciplinas.jsf?siape=2424075
https://arquiteturaeurbanismopaudosferros.ufersa.edu.br/nde/
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Das informações coletadas, esta Comissão avalia que o requerente pode contribuir 

com as atividades desenvolvidas na FAUFBA, especialmente: 

(1) No ensino de graduação, sendo incorporado, de imediato, como professor da área 

de Projeto de Arquitetura e Urbanismo e em disciplinas optativas ligadas ao tema 

da construção, sobretudo experimental.  

(2) Na extensão e na pesquisa, poderá atuar na consolidação do Laboratório de 

Construção / Canteiro Experimental tendo em vista sua atuação em atividades de 

“projeto para construção” em intervenções urbanísticas efêmeras e em projetos 

de extensão diversos, podendo contribuir também no Projeto de Extensão 

Tectônica da FAUFBA. 

(3) Na pós-graduação, especialmente na RAU+E, poderá atuar em atividades de 

ensino e orientação de estudantes, além de extensão e pesquisa em conjunto 

com a graduação. 

O Parecer da comissão especial designada pela Portaria 016/2019 da FAUFBA para 

analisar as vacâncias docentes existentes na Unidade recomendou à Congregação, em 

dezembro de 2019, preencher vagas na unidade visando as seguintes áreas de 

conhecimento: 

(1) Desenho Urbano, Projeto da Paisagem e Meio Ambiente;  

(2) Arquitetura e Urbanismo: Expressão Gráfica e Modelagem de Informação da 

Construção; 

(3) Construção da Arquitetura e da Cidade: Sistemas Estruturais; 

(4) Arquitetura e Construção: Detalhamento e Desenvolvimento do Projeto. 

A referida comissão especial também registra as áreas reconhecidas como lacunares, 

a serem contempladas: 

(5) Arquitetura, Urbanismo e Questões Étnico-raciais; 

(6) Construção da Arquitetura e da Cidade: Técnicas e Materiais 

Neste parecer, destacou-se que “[...] as áreas de conhecimento indicadas devem ser 

entendidas como transversais ao ensino de Projeto, Planejamento e Construção, 

visando atrair professores versáteis que possam se incorporar com tranquilidade aos 

Ateliês e Oficinas de Projeto”. 

Diante do exposto, considerando o perfil apresentado pelo requerente, as 

informações coletadas e a existência de vacância docente, esta Comissão entende que 

o perfil do professor se adequa ao preenchimento da vaga aberta e recomenda que a 
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Congregação da FAUFBA acolha a intenção de redistribuição para a FAUFBA de 

Francisco Rocha Vasconcelos Neto.  

É importante ressaltar que esta Comissão se deteve à análise da carta de intenção, 

cabendo à Congregação avaliar a existência de outras possibilidades de 

preenchimento de vaga, que não são objeto desta análise, atentando para a legislação 

vigente que rege os processos de redistribuição.  

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam 

necessários. 

 

_________________________________________ 

Edson Fernandes D'Oliveira Santos Neto 

 

__________________________________________ 

Érica de Sousa Checcucci 

 

__________________________________________ 

Nivaldo Vieira de Andrade Junior 
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Ao Presidente da Egrégia Congregação da Faculdade de Arquitetura da UFBA 

Prof. Sérgio Kopinski Ekerman 

Assunto: Carta de Intenção de Redistribuição 

Interessado: Profa. Celina Felício Veríssimo 

 

 

Instituída através da Portaria no. 14/2020, da diretoria da FAUFBA, datada de 

02.12.2020, esta Comissão composta pelos professores Maurício de Almeida 

Chagas, Gabriela Leandro Pereira e Carlos Alberto Andrade Bomfim, 

reuniu-se, remotamente, nos dias 01 e 17 de dezembro de 2020 e 04 e 09 de 

março do corrente ano, para, com base nas informações disponíveis, avaliar e 

dar parecer sobre a Carta de Intenção de Redistribuição para a FAUFBA, da 

professora CELINA FELÍCIO VERÍSSIMO, matrícula SIAPE 1.142.748, 

atualmente lotada no Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 

da Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu - UNILA, Paraná. 

Assentados nos dados disponíveis na Carta de Intenção e no Currículo Lattes1 

da manifestante, bem como em pesquisas realizadas nos sites da UNILA2 e no 

PO – Procedimento   Operacional da UFBA para Redistribuição de servidor de 

outro Órgão para UFBA – PO/PRODEP/CDH/NUMOV/133, foram elaborados o 

Relatório e o Voto que seguem:    

 

RELATÓRIO 

1. Celina Felício Veríssimo, Professora do Magistério Superior, Classe Adjunto 

C, Nível 2, com a matrícula SIAPE 1142748, lotada no Curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana em Foz 

do Iguaçu, Paraná, manifesta interesse na sua REDISTRIBUIÇÃO para a 

Faculdade de Arquitetura da UFBA; 

2. Justifica esta intenção por considerar a FAUFBA uma instituição que atua “na 

vanguarda do pensamento e da inovação no ensino em arquitetura e 

urbanismo, pela maneira como articula a dinâmica entre a teoria, a história e o 

 
1 Disponível em: http://lattes.cnpq.br/6140162189190176. Acesso em: 08/12/2020 
2 Disponível em: https://portal.unila.edu.br/mestrado/politicas-publicas. Acesso em: 08/12/2020 
3 Disponível em: 
http://www.supad.ufba.br/sites/supad.ufba.br/files/po13_numov_redistribuicao_de_servidor_de_
outro_orgao_pra_ufba_13-10-20.pdf. Acesso em 04/03/2021. 

http://lattes.cnpq.br/6140162189190176
https://portal.unila.edu.br/mestrado/politicas-publicas
http://www.supad.ufba.br/sites/supad.ufba.br/files/po13_numov_redistribuicao_de_servidor_de_outro_orgao_pra_ufba_13-10-20.pdf
http://www.supad.ufba.br/sites/supad.ufba.br/files/po13_numov_redistribuicao_de_servidor_de_outro_orgao_pra_ufba_13-10-20.pdf


 

projeto, com a pesquisa, o ensino e a extensão num ensino crítico, 

diversificado, emancipador (e emancipatório) e aplicado perante a sociedade e 

o ambiente – desafiando o universalismo eurocentrado”; 

3. Apóia este propósito na sua “trajetória interdisciplinar e internacional como 

pesquisadora, docente e arquiteta, desde 1996 (Portugal, Noruega, Japão, 

Malásia, Reino Unido, Moçambique e Brasil)” e no estágio pós-doutoral que 

atualmente desenvolve no Centro de Estudos Sociais da Universidade de 

Coimbra, Portugal.  

Apresenta, e comprova, o seguinte percurso: 

A. Formação acadêmica:  

a. 1996: graduação em Arquitetura pela Escola Superior de Tecnologias 

Artísticas de Coimbra, ARCA-ETAC, Portugal; 

b. 1997 - 1998: inicia o Mestrado em Arquitetura Sustentável na Oslo School 

of Architecture and Design – AHO, interrompido para iniciar estudos na 

Universidade de Chiba; 

c. 2001: obtém título de Mestre em Arquitetura Sustentável, na Chiba 

University, U.CHIBA, Japão; 

d. 2012: obtém título de Doutora, na The Bartlett Development Planning Unit, 

University College of London, UCL, Londres, Grã-Bretanha, e  

e. 2020: desenvolve pesquisa pós-Doutoral no Centro de Estudos Sociais, 

Universidade de Coimbra, CES - UC, Portugal. 

B. Experiência no magistério de nível superior 

a. 1996 - 1997: Professora Assistente na Escola Superior de Tecnologias 

Artísticas de Coimbra - ARCA-ETAC; 

b. 2001 - 2006: Professora Assistente na Escola Universitária Vasco da Gama 

- PARQ/EUVG, Departamento de Arquitetura e Paisagem;  

c. 2012 - 2014: Professora Auxiliar Visitante na Universidade Católica 

Portuguesa - Beiras - UCP-Beiras; 

d. 2014: Professora Visitante no Curso de Arquitetura e Urbanismo na 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (CAU-UNILA), em 

Foz do Iguaçu, Paraná, e 

e. 2015: Professora Adjunta II, concursada no CAU-UNILA, na área de Projeto 

de Arquitetura e Urbanismo com ênfase em Crítica e História da Arquitetura 

e da Cidade, atuando em disciplinas teóricas e projetivas, em sala de aula 



 

e atelier com estudantes oriundos de vários países da América Latina e do 

Caribe, e  

f. 2017: Integra o corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação 

em Políticas Públicas e Desenvolvimento (PPGPPD-UNILA); 2017- 2019: 

Coordenadora do Centro Interdisciplinar de Território, Arquitetura e Design 

no Instituto Latino-Americano de Tecnologia Infra-Estrutura e Território 

(CITAD-ILATIT) na UNILA. 

a. Grupos de pesquisa 

a. 2016: Vice-líder do MALOCA - Grupo de Estudos Multidisciplinares em 

Urbanismos e Arquiteturas do Sul, com vistas a uma arquitetura da 

autonomia ou uma arquitetura cidadã no Brasil e na América Latina.  

b. Linhas de pesquisa: 

i. Hábitos de morar e construir no contexto latino-americano; 

ii. Ensino de Arquitetura e Urbanismo na América Latina, e 

iii. Políticas Públicas, Territórios e Direitos Humanos. 

b. Prática profissional: 

a. 1999 - 2000: Estagiária na Shigeru Ban Architects, Tokyo Office - SBA 

b. 2000 - 2000: Estagiária na T. R. Hamzah & Ken Yeang Architects, Kuala 

Lumpur Office – KY (empresa internacional especializada no desenho e 

planejamento de edifícios de grande escala, ecológicos, bioclimáticos e 

energéticamente eficientes) 

c. 2001- 2013: Fundadora e Coordenadora de projeto na Torres + Veríssimo, 

Arquitectos - TVA 

c. Produção acadêmica  

a. artigos completos publicados em periódicos - 04 

b. capítulos de livros publicados - 07 

c. trabalhos completos publicados em anais de eventos - 13  

d. artigos publicados em revistas (magazine) - 05 

e. apresentações de trabalhos e palestras - 25 

d. Orientação a Iniciação Científica  

a. 10 trabalhos 

e. Orientação de outra natureza 

a. 26 trabalhos 

f. Orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso 



 

a. 08 trabalhos 

g. Orientação de Dissertações de Mestrado 

a. orientação: 08 

b. co-orientação: 01 

h. Bancas de Mestrado 

a. 12 bancas 

i. Bancas de Graduação 

a. 07 bancas 

j. Produção técnica 

a. Extensão Tecnológica - 07 projetos 

b. Produtos tecnológicos - 25 

k. Outras atividades 

a. participação em diversos conselhos 

b. projetos de inovação 

c. organização de eventos 

d. participação em eventos 

l. Alguns dos temas investigados pela solicitante em sua trajetória: 

a. Visioning the Agrocity: the Significance of Outdoor Domestic Space to an 

Ecodevelopment Model of Medium Size Cities, the Case Study of Dondo, 

Mozambique [tese de doutorado realizado na The Bartlett Development 

Planning Unit] 

b. A Global Approach Towards Ecological Architecture [dissertação de 

mestrado em Arquitetura Sustentável, realizado na Chiba University, 

U.CHIBA*, I-33 Yayoi-Cho, Japão]. 

 

VOTO 

Com o intuito de melhor fundamentar o seu entendimento, sua avaliação e a 

emissão do parecer conclusivo, esta Comissão consultou o PO – Procedimento   

Operacional da UFBA para Redistribuição de servidor de outro Órgão para UFBA 

– PO/PRODEP/CDH/NUMOV/13, que destaca aspectos que devem ser 

considerados nas eventuais solicitações de  redistribuição de servidores de outros 

órgãos para UFBA, tais como o Deslocamento de cargo de provimento efetivo, 

ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou 



 

entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC 

(Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão). 

Dentre os documentos que referenciam o PO, encontra-se a Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, alterada pelo art. 13 da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 

1997, da qual esta Comissão destaca o artigo 37, da seção II, Da Redistribuição, 

que segue integralmente transcrito:  

"Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, 

ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão 

ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do 

SIPEC, observados os seguintes preceitos: 

I - interesse da administração; 

II - equivalência de vencimentos; 

III - manutenção da essência das atribuições do cargo; 

IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das 

atividades; 

V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional; 

VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades 

institucionais do órgão ou entidade.” 

Em referência aos supracitados ítens “III - manutenção da essência das atribuições 

do cargo” e “VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades 

institucionais do órgão ou entidade”, esta Comissão destaca que a candidata 

ingressou no Magistério Superior para atuar na competência do “Projeto de 

Arquitetura e Urbanismo com ênfase em Crítica e História da Arquitetura”, área esta 

que não aparece na demanda de vacância desta FAUFBA. Ainda que tenha 

ministrado outras disciplinas em sua trajetória, haveria, portanto, inequivocamente, 

uma alteração da competência de origem da candidata que lhe foi atribuída por 

força do ingresso através do concurso público já referido. 

Outro documento de referência do PO, o ofício circular nº 

02/2017CGRH/DIFES/SESU/SESU-MEC, destaca, no seu ítem 5:  

“É importante lembrar que no processo de redistribuição os cargos 

envolvidos devem obrigatoriamente guardar equivalência. Desse modo, na 

redistribuição, um professor da carreira do Magistério Superior somente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm#art37


 

poderá ter como contrapartida outro cargo (ocupado ou não) da carreira de 

Magistério Superior. O mesmo vale para ocupantes do cargo de Professor 

do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). 

No caso de ocupante de cargo Técnico‐Administrativo, o cargo a ser 

ofertado em contrapartida deve ser da mesma classe que o servidor (C, D 

ou E), não sendo necessário ser o mesmo cargo.” 

Referenciada neste documento que destaca que “(...) devem obrigatoriamente 

guardar equivalência(...)”, esta Comissão ressalta a importância de se levar em 

consideração a competência de ingresso nas análises de redistribuição, visto que 

não seria adequado o deslocamento para ingresso em outra unidade - em 

competência distinta do concurso original -, sem que fosse através de concurso 

público, e que esta decisão implicaria em manter a candidata em sua competência 

de origem, que, no momento, não está contemplada nas demandas de vacância 

identificadas pela FAUFBA. 

Os documentos de referência - Ofícios n° 2/2017/CGRH/DIFES/SESU/SESU-MEC, 

de 28/04/2017 e n° 3/2017/CGDP/DDR/SETEC/SETEC-MEC, de 21/02/2017, 

levam em consideração o Acórdão n° 1308 do TCU, que orienta, às fls. 28/29, 

dentre outros aspectos, que: 

“(...) o procedimento da “redistribuição por reciprocidade” deve ser adotado 

em caráter excepcional, devendo ser observados os requisitos do art. 37 da 

Lei n° 8.112, de 1990, em especial o interesse da Administração, que deve 

estar devidamente comprovados nos autos do processo administrativo, bem 

assim, no caso de cargo vago, a inexistência de concurso público em 

andamento ou em vigência para as especialidades dos cargos interessados 

na redistribuição, a fim de resguardar os interesses de candidatos aprovado, 

e no caso de cargo ocupado, a concordância expressa do servidor (...)” 

Deste documento, a Comissão destaca a importância de priorizar a análise de 

candidatos aprovados em concursos, com vagas ainda em vigência, com 

competências alinhadas às demandas do atual estudo de vacância, entendendo 

que o concurso precede a redistribuição, que, conforme o Ofício do MEC: “(...) deve 

ser adotado em caráter excepcional(...)”. 

Assentada nas informações coletadas e analisadas, esta Comissão avalia que 

embora a requerente apresente excelente perfil profissional, com rica e 



 

diversificada trajetória acadêmica em experiências internacionais que poderiam 

contribuir com as atividades desenvolvidas na FAUFBA,  a sua competência de 

ingresso na Universidade CAU-UNILA não integra a demandada nas áreas de 

conhecimento recomendadas à Congregação, no parecer exarado pela Comissão 

Especial, designada pela Portaria 016/2019 da FAUFBA, para analisar as 

vacâncias docentes existentes na Unidade.  

Cabe destacar as áreas de conhecimento prioritárias identificadas como 

demandatárias, ao final dos trabalhos da comissão: 

1. Desenho Urbano, Projeto da Paisagem e Meio Ambiente;  

2. Arquitetura e Urbanismo: Expressão Gráfica e Modelagem de Inf 

ormação da Construção; 

3. Construção da Arquitetura e da Cidade: Sistemas Estruturais; 

4. Arquitetura e Construção: Detalhamento e Desenvolvimento do Projeto. 

A referida comissão especial também registra as áreas de conhecimento 

reconhecidas como lacunares, a serem contempladas: 

5. Arquitetura, Urbanismo e Questões Étnico-raciais;  

6. Construção da Arquitetura e da Cidade: Técnicas e Materiais. 

A mesma Portaria 016/2019 também destaca que “(...) as áreas de conhecimento 

indicadas devem ser entendidas como transversais ao ensino de Projeto, 

Planejamento e Construção, visando atrair professores versáteis que possam se 

incorporar com tranquilidade aos Ateliês e Oficinas de Projeto”.  

Esse destaque é importante por se reportar à maior demanda atual da escola – a 

de professores qualificados para o ensino de projeto e construção –, que também 

devem possuir conhecimento, habilidades e experiência associadas às demais 

áreas de competência destacadas. 

Diante do exposto, e considerando o currículo apresentado pela requerente, as 

informações adicionais coletadas e a existência de vacância docente, esta 

Comissão entende que o perfil da professora, embora exemplar, não atenderia de 

forma plena as competências sugeridas para o preenchimento da vaga aberta, visto 

que a competência original principal identificada em seu perfil reporta-se à área de 

Projeto de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Crítica e História da Arquitetura 



 

e da Cidade, perfil este, que esta Comissão entende como já suficientemente 

contemplado no atual corpo docente da FAUFBA. 

É importante reafirmar que esta Comissão se deteve na análise criteriosa do 

conteúdo da Carta de Intenção da solicitante, do seu Currículo Lattes e das 

atividades de sua responsabilidade identificadas no site da UNILA, além de realizar 

pesquisas complementares à mesma, com o intuito de fundamentar esta egrégia 

Congregação na avaliação das possibilidades de preenchimento da vaga, sob a 

égide da legislação vigente que rege os processos de redistribuição, entendidos 

em seu inquestionável caráter de excepcionalidade. 

Ao tempo em que se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos que se 

façam necessários, esta Comissão sugere que após novo estudo de vacância em 

consonância com os Procedimentos Operacionais desta instituição, que a 

requerente submeta um novo pleito de redistribuição. 

Este é o nosso parecer, s.m.j. 

 

Salvador, 12 de março de 2021 

 

 

 



COORDENAÇÃO EXTENSÃO FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO FAUBA: 09 /04/2021

APRESENTAÇÃO PROPOSTAS E RELATÓRIOS TOTAL: 01 proposta 
homologada ad referendum;
17 propostas sem 
homologação e 05 relatórios
em 24 páginas.

RELATÓRIO RECEBIDO, APROVADO ad referendum TOTAL:01

PROPONENTE 01 Heliana Faria Mettig Rocha 

Relatório Nº 8604

Nome  Mapeamento Comunitário: comunicação, ambiente e saúde 

Resumo Originado a partir da Proposta de nº 15676Este relatório é referente à uma 
atividade eventualData de Aprovação da Proposta: 04/09/2020Data de 
Aprovação do Relatório: 05/03/2021 

A atividade se desenvolveu de forma integrada com a ACCS ENGN94 - 
Mapeamento e comunicação comunitária no combate a epidemias ? e com a 
disciplina ENG540 - Geoprocessamento Aplicado - componente da pós-
graduação em Engenharia Civil. A atividade, portanto, contribuiu para a 
formação do aluno através da sua instrução a respeito da epidemiologia da 
COVID-19 e medidas de proteção pessoais e comunitárias à essa doença; do 
uso de técnicas de mapeamento; e, principalmente, na sua formação enquanto 
agentes de transformação social e no seu despertar para esse potencial 
enquanto técnicos formados em nossa universidade. Espera-se que os alunos 
vivenciando essa experiência tenham internalizado seu compromisso e 
capacidade de, ao longo de toda sua vida profissional, realizar trabalhos 
interdisciplinares que sejam uteis e colaborem para o desenvolvimento e 
crescimento das comunidades mais carentes, e em geral de todas as 
comunidades.

Articulação com Ensino/Pesquisa (Projetos de Pesquisa)   (máximo de 1000 
caracteres)
A presente atividade representou uma das ações que deram continuidade as 
atividades do grupo GeoCombate COVID-19 BA (SIATEX n. 15041) e do grupo 
Mobiliza RAU+E (vinculado à Residência AU+E/UFBA), ambos coordenados por
professoras executoras desta proposta e cujas ações vêm desde o começo da 
pandemia em Salvador, resultando em contribuições importantes para a 
sociedade (produção de 5 notas técnicas, distribuição de 400 cartilhas 
informativas e implantação de 19 pontos comunitários de higiene em bairros 
populares, distribuição emergencial de 175 cestas básicas às famílias mais 
vulneráveis, distribuição de 150 chips de dados móveis, execução de uma 
oficina de formação de mapeadores comunitários, entre outras contribuições). 



Representou ainda o fortalecimento da interação da UFBA com a Secretaria de 
Saúde da Prefeitura de Salvador (SMS/PMS) e Comitê Virtual de Monitoramento
da COVID-19 nos Bairros Populares de Salvador (Comitê Popular), e de sua 
contribuição com a sociedade.
Escreva abaixo um breve relatório da atividade proposta   (máximo de 1000 
caracteres)
Esta atividade se articulou com as disciplinas citadas e outra atividade de 
extensão de formação de agentes comunitários, em que a UFBA atuou na 
viabilização de parte da formação de membros de associações comunitárias, 
bem como na integração dos mesmos com epidemiologistas, urbanistas e 
agentes de saúde do SUS, formando uma rede de colaboração continuada via 
ações do Geocombate. Nesta extensão, destinada aos alunos da Residência 
AU+E, outros cursos de especialização e profissionais interessados, com 70 
inscrições iniciais. Como produto final, a turma integrada, se distribuiu em 7 
grupos de trabalho e produziram 7 infográficos sobre os distritos sanitários, 
outros materiais de auxílio às atividades dos agentes comunitários foram 
também produzidos e distribuídos. As discussões e materiais foram veiculados 
nas redes sociais e encontram-se disponíveis no site do GeoCombate COVID-
19 BA. Os tutoriais das plataformas e materiais didáticos produzidos encontram-
se no site do YouthMappers UFBA.

Parecer Relatório encaminhado ao Setor de Registro da Pró-Reitoria de Extensão pela 
Congregação - A atividade ?Mapeamento Comunitário: comunicação, ambiente 
e saúde? foi integrada à ACCS ENGN94 - Mapeamento e comunicação 
comunitária no combate a epidemias e à disciplina ENG540 ? 
Geoprocessamento Aplicado - componente da pós-graduação em Engenharia 
Civil. Essa ação de extensão realizou a produção de 5 notas técnicas, 
distribuição de 400 cartilhas informativas e implantação de 19 pontos 
comunitários de higiene em bairros populares, distribuição emergencial de 175 
cestas básicas às famílias mais vulneráveis, distribuição de 150 chips de dados 
móveis, execução de uma oficina de formação de mapeadores comunitários, 
entre outras contribuições. Dada a relevância dessa ação universitária com 
comunidades a Coordenação de Extensão indica à Congregação a aprovação 
do relatório. A C 

PROPOSTAS RECEBIDAS, NÃO APROVADAS PELA 
CONGREGAÇÃO

TOTAL:17

PROPONENTE 01 Junia Cambraia Mortimer

Proposta Nº 15326

Nome Imagem etc - conversas em torno da fotografia [2021]

Modalidade Curso

Ação Eventual



CH Atividade 68

Periodicidade CH Total. [Peridiciocidade do relatório da ação permanente: trimestral [ação 
eventual?]]

Fonte Recurso Sem 

Linha De Extensão Não informado

Resumo Imagem etc - conversas em torno da fotografia [2021] consiste num ciclo de 
debates a ser oferecido como disciplina pelo PPGAU no semestre letivo 2021/1. 
O objetivo desta atividade é levantar discussões em torno da imagem, com 
especial interesse pela fotografia, por meio de aproximações (in)disciplinadas 
entre arquitetura, urbanismo, artes, história, antropologia, comunicação, filosofia 
e outros campos de saber. Os encontros serão semanais, totalizando uma carga
horária de 68 horas. O ciclo dá continuidade ao ciclo de debates homônimo 
realizado em 2019, na Escola de Arquitetura da UFMG, como parte do estágio 
pós-doutoral da professora Junia Cambraia Mortimer naquela instituição. Nesta 
segunda edição do ciclo, buscaremos ampliar a participação de professores, 
pesquisadores e artistas de diversos lugares do Brasil, tendo em vista o 
fortalecimento de interlocuções já iniciadas e a criação de outras frentes de 
diálogo, de forma a consolidar uma rede de pessoas interessadas no tema da 
imagem enquanto possibilidade de problematização e platô de instabilidade nos 
estudos da cidade. Receberemos alternadamente convidades ora mais 
dedicados a teorias (diálogos), ora mais a práticas (conversas com...) - sem 
excluir de modo algum a relação entre essas instâncias e as indefinições desses
limites. Interessa ao curso criar, por meio desses encontros, um espaço para 
práticas de perguntas e para exploração de um pensamento relacional, 
atividades que se beneficiam de leituras e estudos prévios.

Público 30 vagas para artistas visuais, fotógrafos, estudantes, comunidade em geral 

Local Plataformas virtuais.

Período 18/03/2021 a  31/03/2021. Sextas feiras, de 14 às 17horas. 

Parecer Proposta no sistema, mas a professora informa que está errado o horário de 4h-
17h com CH de 68, sendo a correto o horário de 15-17h, 11 encontros, 22h. A 
professora reapresentou a proposta, com Nº16604 com as correções  e não 
excluiu a presente.

PROPONENTE 02 Ceila Rosana Carneiro Cardoso 

Proposta Nº 16422 

Nome Relatos sobre a arquitetura de Lelé 

Modalidade Curso

Ação Eventual

CH Atividade 68



Periodicidade CH Total 

Fonte Recurso Sem

Linha De Extensão Desenvolvimento tecnológico 

Resumo A contribuição de Joao Filgueiras Lima no campo da arquitetura e urbanismo é 
de grande relevância e interesse para estudantes, profissionais e pesquisadores
da área, como exemplo de atuação responsável e consciente com qualidade 
primorosa e grande representatividade no cenário mundial. A partir do Semestre 
Letivo Suplementar oferecemos componente curricular intitulada "Relatos sobre 
um aprendizado, sobre a arquitetura de Lelé", com participações de profissionais
que contribuíram dando depoimentos sobre desenvolvimento de projeto, 
fabricação e construção junto a Lelé nacionalmente, nas suas diversas fases 
desde Brasília, Abadiânia, Rio de Janeiro e Bahia. Na divulgação da 
componente houve grande número de manifestações de interessados de fora da
UFBA, ao que respondemos oferecendo maior carga horaria e criando a 
possibilidade de inscrição e certificação aos que acompanharem a atividade, 
além das devidas certificações aos profissionais, pesquisadores e professores 
universitários de outras instituições, 

Público Estudantes, profissionais, pesquisadores e professores universitários de outras 
instituições. 

Local Plataformas virtuais FAUFBA. Remoto.

Período 08/09/2020 a 18/12/2020; Quarta-feira; de 14:30 a 18:30. 

Parecer A proposta parte de um componente curricular de 68H oferecida durante o SLS, 
intitulada "Relatos sobre um aprendizado, sobre a arquitetura de Lelé", que teve 
participação de profissionais que deram depoimentos sobre desenvolvimento de 
projeto, fabricação e construção junto a Lelé nacionalmente, nas suas diversas 
fases desde Brasília, Abadiânia, Rio de Janeiro e Bahia para além da turma, 
estudantes, profissionais, pesquisadores e professores universitários de outras 
instituições.

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

A Congregação  vota 

 

PROPONENTE 03 Ceila Rosana Carneiro Cardoso 

Proposta Nº 16502

Nome Relatos sobre a Arquitetura de Lelé 

Modalidade Curso 

Ação Eventual 

CH Atividade 34

Periodicidade CH Total

Fonte Recurso Sem 



Linha De Extensão Desenvolvimento tecnológico 

Resumo A contribuição de Joao Filgueiras Lima no campo da arquitetura e urbanismo é 
de grande relevância e interesse para estudantes, profissionais e pesquisadores
da área, como exemplo de atuação responsável e consciente com qualidade 
primorosa e grande representatividade no cenário mundial. A partir do Semestre 
Letivo Suplementar oferecemos uma componente curricular intitulada “Relatos 
sobre um aprendizado, sobre a arquitetura de Lelé”, com participações de 
profissionais que contribuíram dando seus depoimentos sobre atividades de 
desenvolvimento de projeto, fabricação e construção junto a Lelé 
nacionalmente, nas suas diversas fases desde Brasília, Abadiânia, Rio de 
Janeiro e Bahia. Na divulgação da componente houve grande número de 
manifestações de interessados de fora da UFBA, ao que respondemos criando a
possibilidade de inscrição e certificação aos estudantes e profissionais que 
acompanharem a atividade além das devidas certificações aos profissionais, 
pesquisadores e professores universitários de outras instituições que com a 
mesma colaboram.

Público Estudantes, profissionais, pesquisadores e professores universitários de outras 
instituições 

Local FAUFBA (remotamente) 

Período  11/03/2021 a 03/06/2021               Dias da semana:   Qui               
Horario   16:30 a 18:30 

Parecer A proposta foi criada a partir do Semestre Letivo Suplementar , quando foi 
oferecido um componente curricular intitulado “Relatos sobre um aprendizado, 
sobre a arquitetura de Lelé”, com participações de profissionais que contribuíram
dando seus depoimentos sobre atividades de desenvolvimento de projeto, 
fabricação e construção junto a Lelé nacionalmente, nas suas diversas fases 
desde Brasília, Abadiânia, Rio de Janeiro e Bahia. Na divulgação da 
componente houve grande número de manifestações de interessados de fora da
UFBA de estudantes, profissionais, pesquisadores e professores universitários 
de outras instituições. 

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

A Congregação  vota 

PROPONENTE 04 Ceila Rosana Carneiro Cardoso 

Proposta Nº 16503

Nome Reuso adaptativo em edifícios modernos industriais e pré-fabricados SLS 

Modalidade Curso 

Ação Eventual

CH Atividade 34



Periodicidade CH Total 

Fonte Recurso Sem

Linha De Extensão Reuso adaptativo em edifícios modernos industriais e pré-fabricados SLS 

Resumo O curso nasce da experiência de pós-doutoramento em Projeto e Patrimônio da 
Seção Patrimônio e Projeto desenvolvido entre 2018/2019 na Universidade 
Técnica de Delft com pesquisa intitulada "Projeto, reuso e transformação de 
edifícios industriais: novas funções, novas tecnologias". Na divulgação da 
componente do SLS houve grande número de manifestações de interessados 
de fora da UFBA, ao que respondemos oferecendo maior carga horaria e 
criando a possibilidade de inscrição e certificação aos que acompanharam a 
atividade, além dos colegas profissionais, pesquisadores e professores 
universitários de outras instituições, que colaboraram. Está estruturado em dois 
módulos, de acordo com a seguintes temas e conteúdos: Modulo 1 - Introdução 
e fundamentação teórica: Arquitetura das fábricas e Fábricas de Arquitetura - O 
fazer industrial, as transformações no mundo e a funcionalidade em arquitetura; 
- Arquitetura das fabricas - edifícios e cidades industriais como a vanguarda da 
modernidade em arquitetura; - Intervenções e reuso adaptativo em áreas 
industriais e edifícios fabris: casos de estudo na Europa e no Brasil; - A 
arquitetura como produto industrial: questões sobre racionalização, 
industrialização e reprodutibilidade; - A racionalização das construções e a pré-
fabricação como respostas: a arquitetura de João Filgueiras Lima, Lelé; - Sobre 
as novas possibilidades tecnológicas e a recuperação de edifícios pré-
fabricados: a adaptabilidade como estratégia para a sua preservação. Modulo 2 
- Reuso Adaptativo - Leitura crítica de um edifício e sua situação urbana e 
consequente elaboração de croquis de ideias e estudos preliminares para um 
projeto de reuso adaptativo deste edifício a novas funções, compatíveis com a 
sua situação, configuração, materialidade e contemporaneidade.

Público Estudantes, profissionais, pesquisadores e professores universitários de outras 
instituições 

Local FAUFBA (remotamente) 

Período  Período  Inicial   08/09/2020    Final   18/12/2020               Dias da 
semana:   Sex               Horario   14:50 a 18:30 

Parecer A proposta foi criada a partir do Semestre Letivo Suplementar , quando foi 
oferecido um componente curricular baseado na experiência de pós-
doutoramento em Projeto e Patrimônio da Seção Patrimônio e Projeto 
desenvolvido da proponente entre 2018/2019 na Universidade Técnica de Delft 
com pesquisa intitulada "Projeto, reuso e transformação de edifícios industriais: 
novas funções, novas tecnologias". O componente teve participações de 
profissionais que contribuíram dando seus depoimentos sobre atividades de 
desenvolvimento de projeto, fabricação e construção junto a Lelé 
nacionalmente, nas suas diversas fases desde Brasília, Abadiânia, Rio de 
Janeiro e Bahia. Na divulgação da componente houve grande número de 
manifestações de interessados de fora da UFBA de estudantes, profissionais, 
pesquisadores e professores universitários de outras instituições. 

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



A Congregação  vota 

PROPONENTE 05 Ceila Rosana Carneiro Cardoso 

Proposta Nº 16504

Nome Reuso adaptativo em edifícios modernos industriais e pré-fabricados 20211 

Modalidade Curso 

Ação Eventual 

CH Atividade 34

Periodicidade CH Total 

Fonte Recurso Sem 

Linha De Extensão Desenvolvimento tecnológico 

Resumo O curso nasce da experiência de pós-doutoramento em Projeto e Patrimônio da 
Seção Patrimônio e Projeto desenvolvido entre 2018/2019 na Universidade 
Técnica de Delft com pesquisa intitulada ?Projeto, reuso e transformação de 
edifícios industriais: novas funções, novas tecnologias?. Está estruturado em 
dois módulos, de acordo com a seguintes temas e conteúdos: Modulo 1 ? 
Introdução e fundamentação teórica: Arquitetura das fábricas e Fábricas de 
Arquitetura - O fazer industrial, as transformações no mundo e a funcionalidade 
em arquitetura; - Arquitetura das fabricas - edifícios e cidades industriais como a 
vanguarda da modernidade em arquitetura; - Intervenções e reuso adaptativo 
em áreas industriais e edifícios fabris: casos de estudo na Europa e no Brasil; - 
A arquitetura como produto industrial: questões sobre racionalização, 
industrialização e reprodutibilidade; - A racionalização das construções e a pré-
fabricação como respostas: a arquitetura de João Filgueiras Lima, Lelé; - Sobre 
as novas possibilidades tecnológicas e a recuperação de edifícios pré-
fabricados: a adaptabilidade como estratégia para a sua preservação. Modulo 
2 ? Reuso Adaptativo - Atividade projetual a partir de leitura crítica de um edifício
e sua situação urbana e consequente elaboração de croquis de ideias e estudos
preliminares para um projeto de reuso adaptativo deste edifício a novas funções,
compatíveis com a sua situação, configuração, materialidade e 
contemporaneidade. 

Público  Estudantes, profissionais, pesquisadores e professores universitários de outras 
instituições 

Local Faculdade de Arquitetura (remotamente) 

Período  Período  Inicial   11/03/2021    Final   03/06/2021               Dias da 
semana:   Qui               Horario   14:50 a 18:30 

Parecer A proposta foi criada a partir do Semestre Letivo Suplementar , quando foi 
oferecido um componente curricular baseado na experiência de pós-
doutoramento em Projeto e Patrimônio da Seção Patrimônio e Projeto 
desenvolvido da proponente entre 2018/2019 na Universidade Técnica de Delft 
com pesquisa intitulada "Projeto, reuso e transformação de edifícios industriais: 



novas funções, novas tecnologias". O componente teve participações de 
profissionais que contribuíram dando seus depoimentos sobre atividades de 
desenvolvimento de projeto, fabricação e construção junto a Lelé 
nacionalmente, nas suas diversas fases desde Brasília, Abadiânia, Rio de 
Janeiro e Bahia. Na divulgação da componente houve grande número de 
manifestações de interessados de fora da UFBA de estudantes, profissionais, 
pesquisadores e professores universitários de outras instituições. 

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

A Congregação  vota 

PROPONENTE 06 Gabriela Leandro Pereira 

Proposta Nº 16552

Nome Assessoria na Reestruturação do Acervo da Laje 

Modalidade Projeto 

Ação Eventual

CH Atividade 20

Periodicidade CH Semanal 

Fonte Recurso Sem 

Linha De Extensão Artes integradas 

Resumo A atividade de extensão "Assessoria na Reestruturação do Acervo da Laje" foi 
elaborada em resposta ao convite dos criadores e curadores do Acervo da Laje, 
Jose Eduardo Ferreira dos Santos e Vilma Santos, parceiros da FAUFBA em 
diversos projetos, para colaborar com o atual momento de organização e 
reestruturação do espaço cultura, que preza pela memória negra e periférica do 
subúrbio ferroviário de Salvador. A atividade de extensão conta com a 
participação de estudantes de graduação da UFBA, e da professora da FAUFBA
Gabriela Leandro Pereira, que se somarão à equipe do Acervo da Laje na 
criação e execução das demandas envolvidas dessa proposta de 
reestruturação. As demandas envolvem questões relacionadas à reorganização 
espacial, organização das diversas coleções, e proposição de atividades 
formativas sobre os conteúdos do Acervo, voltadas principalmente para 
educadores, estudantes, artistas e pesquisadores do Subúrbio Ferroviário de 
Salvador. Devido à pandemia, as atividade acontecerão em formato híbrido. 
Quando for possível e seguro, as atividades presenciais envolverão assessoria 
na reorganização dos espaços expositivos, biblioteca, espaços de formação, 
reserva técnica, etc. As atividades virtuais contemplam assessoria na 
organização de cursos formativos, envolvendo especialistas nas temáticas 
culturais, museu e arquivo; assessoria na produção de conteúdos online para 
veiculação nas redes sociais do Acervo; assessoria na organização de 
atividades formativas voltadas para educadores, estudantes e artistas do 
Subúrbio Ferroviário, a partir das coleções do Acervo da Laje.  

Público Moradores do Subúrbio Ferroviário de Salvador, educadores, estudantes da 



UFBA, equipe multidisciplinar do Acervo da Laje 

Local Plataformas de video-conferência e Acervo da Laje, quando houver condições 
seguras para atividades presenciais. 

Período Inicial   01/03/2021    Final   30/11/2021               Dias da semana:   Seg - Ter - 
Qua - Qui - Sex               Horario   à combinar 

Parecer A atividade de extensão "Assessoria na Reestruturação do Acervo da Laje"  
conta com a participação dos criadores e curadores do Acervo da Laje, Jose 
Eduardo Ferreira dos Santos e Vilma Santos, parceiros da FAUFBA em diversos
projetos, para colaborar com o atual momento de organização e reestruturação 
do espaço cultura que atende toda a comunidade do entorno, moradores do 
Subúrbio Ferroviário de Salvador, educadores, estudantes da UFBA, além de 
toda a equipe multidisciplinar do Acervo da Laje

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

A Congregação  vota 

PROPONENTE 07 Gabriela Leandro Pereira 

Proposta Nº 16589

Nome "O Território da Saúde" - Diálogos em Territórios de negr@s 

Modalidade Evento

Ação Eventual

CH Atividade 04

Periodicidade CH Total 

Fonte Recurso Sem

Linha De Extensão Desenvolvimento urbano  

Resumo A Roda de Diálogo "O Território da Saúde" integra a segunda edição dos 
Diálogos em Territórios de Negr@s (Projeto de extensão registrado por essa 
mesma instância), que preza pelo conhecimento e reconhecimento das 
relações, produções e formas desenvolvidas por pesquisadoras(es) negras(os) 
sobre as vidas negras nos territórios no século XXI. Essa iniciativa é realizada 
em conjunto com o Espaço Cultural Vovó Conceição, em formato de 
webconferência em virtude da pandemia COVID-19. A atividade conta com a 
participação de Andrêa Ferreira (nutricionista, doutoranda em Saúde Pública 
ISC/UFBA), Emanuelle Góes (enfermeira, doutora, pesquisadora 
CIDACS/Fiocruz-BA) e mediação da profª Gabriela Leandro Pereira (FAUFBA). 
Atividade realizada em 20 de junho de 2020. 

Público Sociedade civil em geral, pesquisadores de distintas instituições, comunidades 
de terreiros, professores 



Local plataformas de video-conferência 

Período Inicial   20/06/2020    Final   20/06/2020               Dias da semana:   Sab              
Horario   14h-18h 

Parecer A atividade Roda de Diálogo "O Território da Saúde" integra a segunda edição 
dos Diálogos em Territórios de Negr@s (Projeto de extensão registrado por 
essa mesma instância), que preza pelo conhecimento e reconhecimento das 
relações, produções e formas desenvolvidas por pesquisadoras(es) negras(os) 
sobre as vidas negras nos territórios no século XXI. Essa iniciativa foi realizada 
em conjunto com o Espaço Cultural Vovó Conceição, em formato de 
webconferência em virtude da pandemia COVID-19. Atende toda a sociedade 
civil em geral, pesquisadores de distintas instituições, comunidades de terreiros, 
professores 

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

A Congregação  vota 

PROPONENTE 08 Gabriela Leandro Pereira 

Proposta Nº 16598

Nome "Territórios Negros em Urbanidade" - Diálogos em Territórios de negr@s 

Modalidade Evento 

Ação Eventual

CH Atividade 04

Periodicidade CH Total 

Fonte Recurso Sem 

Linha De Extensão Desenvolvimento urbano 

Resumo A Roda de Diálogo "Territórios Negros em Urbanidade" integra a segunda 
edição dos Diálogos em Territórios de Negr@s (Projeto de extensão registrado 
por essa mesma instância), que preza pelo conhecimento e reconhecimento das
relações, produções e formas desenvolvidas por pesquisadoras(es) negras(os) 
sobre as vidas negras nos territórios no século XXI. Essa iniciativa é realizada 
em conjunto com o Espaço Cultural Vovó Conceição, em formato de 
webconferência em virtude da pandemia COVID-19. A atividade conta com a 
participação de Prof. Renato Emerson Santos (professor adjunto do IPPUR-
UFRJ), profª Gabriela Leandro Pereira (FAUFBA) e mediação de Diosmar 
Marcelino Filho (pesquisador, doutorando em Geografia UFF). A atividade 
realizada em 18 de julho de 2020. 

Público Sociedade civil em geral, pesquisadores de distintas instituições, comunidades 
de terreiros, professores 

Local plataformas de video-conferência 

Período  Inicial   18/07/2020    Final   18/07/2020               Dias da 



semana:   Sab               Horario   14h-18h 

Parecer A atividade Roda de Diálogo "Territórios Negros em Urbanidade" integra a 
segunda edição dos Diálogos em Territórios de Negr@s (Projeto de extensão 
registrado por essa mesma instância), que preza pelo conhecimento e 
reconhecimento das relações, produções e formas desenvolvidas por 
pesquisadoras(es) negras(os) sobre as vidas negras nos territórios no século 
XXI. Essa iniciativa é realizada em conjunto com o Espaço Cultural Vovó 
Conceição, em formato de webconferência em virtude da pandemia COVID-19. 
Atende toda a sociedade civil em geral, pesquisadores de distintas instituições, 
comunidades de terreiros, professores 

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

A Congregação  vota 

PROPONENTE 09 Gabriela Leandro Pereira 

Proposta Nº 16599

Nome "Territórios Sociais Negros" - Diálogos em Territórios de negr@s 

Modalidade Evento 

Ação Eventual

CH Atividade 04

Periodicidade CH Total 

Fonte Recurso Sem 

Linha De Extensão Desenvolvimento urbano 

Resumo A Roda de Diálogo "Territórios Sociais Negros" integra a segunda edição dos 
Diálogos em Territórios de Negr@s (Projeto de extensão registrado por essa 
mesma instância), que preza pelo conhecimento e reconhecimento das 
relações, produções e formas desenvolvidas por pesquisadoras(es) negras(os) 
sobre as vidas negras nos territórios no século XXI. Essa iniciativa é realizada 
em conjunto com o Espaço Cultural Vovó Conceição, em formato de 
webconferência em virtude da pandemia COVID-19. A atividade conta com a 
participação de Ilana Damasceno (professora adjunta FEUFRJ) Andre Santos 
(professor ajunto em Administração/ UFBA) e mediação Emanuelle Góes 
(enfermeira, doutora, pesquisadora CIDACS/Fiocruz-BA). Atividade realizada em
29 de agosto de 2020.

Público Sociedade civil em geral, pesquisadores de distintas instituições, comunidades 
de terreiros, professores 

Local  plataformas de video-conferência 

Período Inicial   29/08/2020    Final   29/08/2020               Dias da semana:   Sab              
Horario   14h-18h 



Parecer A atividade Roda de Diálogo "Territórios Sociais Negros" integra a segunda 
edição dos Diálogos em Territórios de Negr@s (Projeto de extensão registrado 
por essa mesma instância), que preza pelo conhecimento e reconhecimento das
relações, produções e formas desenvolvidas por pesquisadoras(es) negras(os) 
sobre as vidas negras nos territórios no século XXI. Essa iniciativa é realizada 
em conjunto com o Espaço Cultural Vovó Conceição, em formato de 
webconferência em virtude da pandemia COVID-19. 

Atende toda a sociedade civil em geral, pesquisadores de distintas instituições, 
comunidades de terreiros, professores 

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

A Congregação  vota 

PROPONENTE 10 Gabriela Leandro Pereira 

Proposta Nº 16600

Nome "Salvador, território de pret@s" - Diálogos em Territórios de negr@s 

Modalidade Evento   

Ação Eventual

CH Atividade 08

Periodicidade CH Total 

Fonte Recurso Sem

Linha De Extensão Desenvolvimento urbano 

Resumo A Roda de Diálogo "Salvador, território de pret@s"  integra a segunda edição 
dos Diálogos em Territórios de Negr@s (Projeto de extensão registrado por 
essa mesma instância), que preza pelo conhecimento e reconhecimento das 
relações, produções e formas desenvolvidas por pesquisadoras(es) negras(os) 
sobre as vidas negras nos territórios no século XXI. Essa iniciativa é realizada 
em conjunto com o Espaço Cultural Vovó Conceição, em formato de 
webconferência em virtude da pandemia COVID-19. A atividade conta com a 
participação de José Eduardo Ferreira Santos (doutor em saúde pública - UFBA/
curador do Acervo da Laje), Mariam Kone (jornalista ITU de Lennion, ativista de 
Direitos Humanos -França) e mediação Gabriela Leandro Pereira (professora 
adjunta FAUFBA). Atividade realizada em 19 de setembro de 2020.

Público sociedade civil em geral, pesquisadores de distintas instituições, comunidades 
de terreiros, professores 

Local plataformas de video-conferência 

Período  Inicial   19/09/2020    Final   19/09/2020               Dias da 
semana:   Sab               Horario   14h-18h 



Parecer A atividade Roda de Diálogo "Salvador, território de pret@s"  integra a segunda 
edição dos Diálogos em Territórios de Negr@s (Projeto de extensão registrado 
por essa mesma instância), que preza pelo conhecimento e reconhecimento das
relações, produções e formas desenvolvidas por pesquisadoras(es) negras(os) 
sobre as vidas negras nos territórios no século XXI. Essa iniciativa é realizada 
em conjunto com o Espaço Cultural Vovó Conceição, em formato de 
webconferência em virtude da pandemia COVID-19. 

Atende toda a sociedade civil em geral, pesquisadores de distintas instituições, 
comunidades de terreiros, professores. 

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

A Congregação  vota 

PROPONENTE 11 Gabriela Leandro Pereira 

Proposta Nº 16601

Nome "Território Negro em Natureza"  - Diálogos em Territórios de negr@s 

Modalidade Evento  

Ação Eventual

CH Atividade 08

Periodicidade CH Total 

Fonte Recurso Sem 

Linha De Extensão Desenvolvimento urbano 

Resumo A Roda de Diálogo "Território Negro em Natureza",  integra a segunda edição 
dos Diálogos em Territórios de Negr@s (Projeto de extensão registrado por 
essa mesma instância), que preza pelo conhecimento e reconhecimento das 
relações, produções e formas desenvolvidas por pesquisadoras(es) negras(os) 
sobre as vidas negras nos territórios no século XXI. Essa iniciativa é realizada 
em conjunto com o Espaço Cultural Vovó Conceição, em formato de 
webconferência em virtude da pandemia COVID-19. A atividade conta com a 
participação de Rita Montezuma (professora adjunta GGE/UFF), Neio Lucio 
Campos (professor adjunto CET/UNB) e mediação Diosmar Marcelino Filho 
(pesquisador ABPN, doutorando UFF). Atividade realizada em 03 de outubro de 
2020 

Público Sociedade civil em geral, pesquisadores de distintas instituições, comunidades 
de terreiros, professores 

Local plataformas de video-conferência 

Período 03/10/2020    Final   03/10/2020               Dias da semana:   Sab               
Horario   14h-18h 

Parecer A atividade Roda de Diálogo "Território Negro em Natureza",  integra a segunda 
edição dos Diálogos em Territórios de Negr@s (Projeto de extensão registrado 



por essa mesma instância), que preza pelo conhecimento e reconhecimento das
relações, produções e formas desenvolvidas por pesquisadoras(es) negras(os) 
sobre as vidas negras nos territórios no século XXI. Essa iniciativa é realizada 
em conjunto com o Espaço Cultural Vovó Conceição, em formato de 
webconferência em virtude da pandemia COVID-19. Atende toda a sociedade 
civil em geral, pesquisadores de distintas instituições, comunidades de terreiros, 
professores 

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

A Congregação  vota 

PROPONENTE 12 Gabriela Leandro Pereira 

Proposta Nº 16602

Nome "Cidade em Quilombos"  - Diálogos em Territórios de negr@s 

Modalidade Evento  

Ação Eventual

CH Atividade 08

Periodicidade CH Total 

Fonte Recurso Sem

Linha De Extensão Desenvolvimento urbano 

Resumo A Roda de Diálogo "Cidade em Quilombos" ,  integra a segunda edição dos 
Diálogos em Territórios de Negr@s (Projeto de extensão registrado por essa 
mesma instância), que preza pelo conhecimento e reconhecimento das 
relações, produções e formas desenvolvidas por pesquisadoras(es) negras(os) 
sobre as vidas negras nos territórios no século XXI. Essa iniciativa é realizada 
em conjunto com o Espaço Cultural Vovó Conceição, em formato de 
webconferência em virtude da pandemia COVID-19. A atividade conta com a 
participação de Alex Ratts (professor adjunto UFG), Daniele Vieira (doutoranda 
em geografia da URFGS) e mediação Gabriela Leandro Pereira (professora 
adjunta FAUFBA). Atividade realizada em 24 de outubro de 2020. 

Público sociedade civil em geral, pesquisadores de distintas instituições, comunidades 
de terreiros, professores 

Local plataformas de video-conferência 

Período Inicial   24/10/2020    Final   24/10/2020               Dias da semana:   Sab              
Horario   14h-18h 

Parecer A atividade Roda de Diálogo "Cidade em Quilombos" ,  integra a segunda edição
dos Diálogos em Territórios de Negr@s (Projeto de extensão registrado por 
essa mesma instância), que preza pelo conhecimento e reconhecimento das 
relações, produções e formas desenvolvidas por pesquisadoras(es) negras(os) 
sobre as vidas negras nos territórios no século XXI. Essa iniciativa é realizada 
em conjunto com o Espaço Cultural Vovó Conceição, em formato de 



webconferência em virtude da pandemia COVID-19. Atende toda a sociedade 
civil em geral, pesquisadores de distintas instituições, comunidades de terreiros, 
professores. 

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

A Congregação  vota 

PROPONENTE 13 Gabriela Leandro Pereira 

Proposta Nº 16603

Nome  "Território Negro é Ancestral"  - Diálogos em Territórios de negr@s 

Modalidade Evento  

Ação Eventual

CH Atividade 08

Periodicidade CH Total

Fonte Recurso Sem 

Linha De Extensão Desenvolvimento urbano 

Resumo A Roda de Diálogo "Território Negro é Ancestral" ,  integra a segunda edição dos
Diálogos em Territórios de Negr@s (Projeto de extensão registrado por essa 
mesma instância), que preza pelo conhecimento e reconhecimento das 
relações, produções e formas desenvolvidas por pesquisadoras(es) negras(os) 
sobre as vidas negras nos territórios no século XXI. Essa iniciativa é realizada 
em conjunto com o Espaço Cultural Vovó Conceição, em formato de 
webconferência em virtude da pandemia COVID-19. A atividade conta com a 
participação de Marcia Gabrielle R. Silva (doutoranda em História 
PPGAH/UFAM), Jaime Cupertino (mestre quilombola/ Quilombo Vazante, 
Seabra-BA), mediação Gabriela Leandro Pereira (professora adjunta FAUFBA) e
Diosmar Marcelino Filho (pesquisador ABPN, doutorando UFF). Atividade 
realizada em 05 de dezembro de 2020. 

Público  Sociedade civil em geral, pesquisadores de distintas instituições, comunidades 
de terreiros, professores 

Local plataformas de video-conferência 

Período  Inicial   05/12/2020    Final   05/12/2020               Dias da 
semana:   Sab               Horario   14h-18h 

Parecer A Roda de Diálogo "Território Negro é Ancestral" ,  integra a segunda edição dos
Diálogos em Territórios de Negr@s (Projeto de extensão registrado por essa 
mesma instância), que preza pelo conhecimento e reconhecimento das 
relações, produções e formas desenvolvidas por pesquisadoras(es) negras(os) 
sobre as vidas negras nos territórios no século XXI. Essa iniciativa é realizada 
em conjunto com o Espaço Cultural Vovó Conceição, em formato de 
webconferência em virtude da pandemia COVID-19. Atende toda a sociedade 
civil em geral, pesquisadores de distintas instituições, comunidades de terreiros, 



professores 

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

A Congregação  vota 

PROPONENTE 14 Junia Cambraia Mortimer 

Proposta Nº 16604

Nome Imagem etc - Conversas em torno da fotografia [2021] 

Modalidade Curso 

Ação Eventual 

CH Atividade 22

Periodicidade CH Total 

Fonte Recurso Sem 

Linha De Extensão Artes visuais 

Resumo "Imagem etc - conversas em torno da fotografia [2021]" consiste num ciclo de 
debates a ser oferecido no semestre 2021/1, pelo LEIA (Laboratório de Estudos 
de Imagem e Arquitetura / FAUFBA), como curso livre. O objetivo desta 
atividade é levantar discussões em torno da imagem, com especial interesse 
pela fotografia, por meio de aproximações (in)disciplinadas entre arquitetura, 
urbanismo, artes, história, antropologia, comunicação, filosofia e outros campos 
de saber. As atividades serão semanais, totalizando um total de 11 encontros e 
uma carga horária de 22 horas. O curso dá continuidade ao ciclo de debates 
homônimo realizado em 2019, na Escola de Arquitetura da UFMG, coordenado 
então pelas professoras Junia Mortimer e Renata Marquez. Nesta segunda 
edição do ciclo, buscaremos ampliar a participação de professores, 
pesquisadores e artistas de diversos lugares do Brasil, tendo em vista o 
fortalecimento de interlocuções já iniciadas e a criação de outras frentes de 
diálogo, de forma a consolidar uma rede de pessoas interessadas no tema da 
imagem enquanto possibilidade de problematização e platô de instabilidade nos 
estudos da cidade. Receberemos alternadamente convidades ora mais 
dedicados a teorias (diálogos), ora mais a práticas (conversas com...) - sem 
excluir de modo algum a relação entre essas instâncias e as indefinições desses
limites. Interessa ao curso criar, por meio desses encontros, um espaço para 
práticas de perguntas e para exploração de um pensamento relacional, 
atividades que se beneficiam de leituras e estudos prévios. 

Público Artistas visuais, fotógrafos, arquitetos, pesquisadores, estudantes, público em 
geral. 

Local Online 

Período  Inicial   19/03/2021    Final   04/06/2021               Dias da semana:   Qui              
Horario   15h às 17h 



Parecer A proposta "Imagem etc - conversas em torno da fotografia [2021]" consiste num
ciclo de debates a ser oferecido no semestre 2021/1, pelo LEIA (Laboratório de 
Estudos de Imagem e Arquitetura / FAUFBA), como curso livre com acesso para
artistas visuais, fotógrafos, arquitetos, pesquisadores, estudantes, público em 
geral. 

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

A Congregação  vota 

PROPONENTE 15 Jose Carlos Huapaya Espinoza 

Proposta Nº 16616

Nome 2º Colóquio Mulher, Cidade e Arquitetura 

Modalidade Evento 

Ação Eventual

CH Atividade 08

Periodicidade CH Semanal

Fonte Recurso Atividade possui recursos financeiros.  Instituição de Fomento 

Linha De Extensão Direitos individuais e coletivos 

Resumo Em 2019, aconteceu o 1º Colóquio: Mulher, Cidade e Arquitetura, organizado 
pelos Grupos de Pesquisa LAB20 do PPGAU/UFBA e ELAS da FAU da 
FAU/UnB. O evento surgiu com um duplo objetivo: discutir a arquitetura e o 
urbanismo a partir da experiência e contribuição das mulheres na cidade e 
promover a aproximação de pesquisadoras e pesquisadores que vinham se 
debruçando sobre essa temática, a partir de múltiplas e diversas perspectivas. O
2º Colóquio: Mulher, Cidade e Arquitetura na Pandemia, acontecerá entre os 
dias 26 e 27 de março de 2021, de forma virtual, porém, mantendo a tradição de
envolver os grupos na organização, esta edição terá Brasília como sede 
organizadora. Dessa forma, o 2° Colóquio Mulher, Cidade e Arquitetura - Na 
Pandemia abordará diferentes dimensões dos desafios postos pela Pandemia 
de Covid-19.

Público Pesquisadores, Professores, Especialistas e alunos de graduação e pós-
graduação 

Local  Facultade de Arquitetura e Urbanismo - UnB 

Período Inicial 26/03/2021 Final 27/03/2021 Dias da semana:Sex - Sab Horario 8h às 
20h 

Parecer A proposta esta na segunda edição de um evento que surgiu com um duplo 
objetivo: discutir a arquitetura e o urbanismo a partir da experiência e 
contribuição das mulheres na cidade e promover a aproximação de 
pesquisadoras e pesquisadores que vinham se debruçando sobre essa 
temática, a partir de múltiplas e diversas perspectivas aberto a pesquisadores, 



professores, especialistas e alunos de graduação e pós-graduação de todo o 
país já que está sendo oferecido de modo online, nas plataformas de 
webconferência.

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

A Congregação  vota 

PROPONENTE 16 Heliana Faria Mettig Rocha 

Proposta Nº 16725

Nome Práticas Socioecológicas em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 

Modalidade Programa 

Atividades vinculadas Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia // Residência em 
Arquitetura, Urbanismo e Engenharia 

Ação Permanente 

CH Atividade 16

Periodicidade CH Mensal, com relatório anual

Fonte Recurso Sem 

Linha De Extensão Questões ambientais 

Resumo O Programa Práticas Socioecológicas em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 
busca a aplicação de metodologias interdisciplinares e extensionistas na 
elaboração, execução e acompanhamento de projetos paisagísticos e práticas 
socioecológicas nas cidades. Sempre em conjunto com outras áreas do 
conhecimento existentes dentro e fora da Universidade. As práticas 
socioecológicas em Arquitetura-Urbanismo-Paisagismo compõem a construção 
coletiva de um campo propositivo de ação que integra a ação profissional à ação
de protagonismo local, visando transformações socioespaciais construídas com 
a comunidade, em convergência com as atividades de extensão da Residência 
em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia. A presente proposta está articulada e 
amparada pelas atividades da Liga Acadêmica Interdisciplinar em Práticas 
Socioecológicas - LAIPS, aprovada dia 05 de março de 2021, na Congregação 
da FAUFBA, conforme a Resolução 02/2020 do CONSEPE, que regulamenta a 
atuação das Ligas Acadêmicas na UFBA. 

Público Organizações comunitárias, associações de bairro, movimentos sociais 

Local  Faculdade de Arquitetura 

Período Inicial04/05/2021 Final18/12/2021  Dias da semana Ter Horario14 as 18h 

Parecer A proposta do Programa Práticas Socioecológicas em Arquitetura, Urbanismo e 
Paisagismo busca a aplicação de metodologias interdisciplinares e 
extensionistas na elaboração, execução e acompanhamento de projetos 
paisagísticos e práticas socioecológicas nas cidades. Sempre em conjunto com 
outras áreas do conhecimento existentes dentro e fora da Universidade e em 



conjunto com organizações comunitárias, associações de bairro, movimentos 
sociais. 

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

A Congregação  vota 

PROPONENTE 17 Vilma Patricia Santana Silva 

Parecer 14879 

O URBANISMO E LIDERANÇAS FEMININAS NEGRAS - BRASIL E 
DIÁSPORA: 

Ultima análise: Proposta devolvida ao proponente pela Congregação - Apesar 
de direcionado ao público de comunidade de povos tradicionais e estudantes, o 
caráter extensionista não fica claro no resumo, em que relata tratar-se de projeto
de pesquisa. Considerando que já foi solicitado em devolução anterior o 
esclarecimento destas questões, a Coordenação de Extensão recomenda à 
proponente que observe as solicitações e, caso entenda necessário, entre em 
contato para orientações. 

RELATÓRIOS TOTAL: 05

PROPONENTE 01 Gabriela Leandro Pereira 

Relatório Nº 8693 

Nome Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo - CURIAR 

Atividades vinculadas Originado a partir da Proposta de nº 6889 

Data aprovação 25/04/2014 

Ch Atividade 08

Periodicidade Ch Semanal 

Fonte Recurso Sem 

Instituições 
vinculadas

Escola Comunitária de Escada, bairro Binóculos 

Relatório O projeto AUÊ - Articulações urbanas em Escada, realizada em parceria com a 
Escola Comunitária de Escada, no Subúrbio Ferroviário, é desdobramento de 
proposta elaborada na disciplina Ateliê V, em 2018, por integrantes do CURIAR. 
A disciplina ministrada pelas professoras Gabriela Leandro Pereira (orientadora 
do CURIAR) e Thais Rosa, encontra no projeto de extensão, possibilidade 
parcial de realização no 1º semestre de 2019.



Janeiro: Planejamento semestral das atividades do Curiar Fevereiro: - 
Arrumação do espaço físico - Plantões - Mutirão para no projeto Binóculo - 
Reuniões do projeto AUÊ em Escada - Discussão com o Bákò sobre 
regulamentação dos grupos de extensão MARÇO: - Produção do caderno de 
identidade visual do Curiar - Reuniões do projeto AUÊ em Escada - Mutirão para
o projeto Binóculo - Planejamento do processo inclusivo para o semestre 
seguinte. - Organização burocrática ABRIL: - Desenvolvimento do projeto de 
reforma da sala do Curiar; - Montagem de calendário para os Papos de Boteco; -
Finalização do projeto Binóculo; - Organização dos e-mails e drives do escritório;
- Reuniões do grupo de Estudo Corpo Discurso e Território com participação de 
membros; MAIO: - Mostra EMAU no Erea Raízes JUNHO: - Reorganização dos 
grupos internos - Discussão e avaliação das demandas de projetos 
encaminhadas ao Curiar - Reunião com CAPEX sobre regulamentação de 
grupos de extensão e Escritórios Públicos na UFBA.

Público 20 pessoas

Local  FAUFBA, Escola Comunitária de Escada, bairro Binóculos 

Período

Parecer O relatório é do projeto AUÊ - Articulações urbanas em Escada, realizado pelo 
CURIAR- escritório´modelo da Faculdade de Arquitetura em parceria com a 
Escola Comunitária de Escada, no Subúrbio Ferroviário, desdobrado em várias  
ações na comunidade.  

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

A Congregação  vota 

PROPONENTE 02 Fabio Macedo Velame 

Relatório Nº 8415  

Nome Seminário Internacional O Direito à Cidade a partir de políticas urbanas 
antirracistas 

Atividades vinculadas Originado a partir da Proposta de nº 16019 

Data aprovação 06/11/2020 

Ch Atividade 08

Periodicidade Ch Total 

Fonte Recurso Sem 

Relatório A atividade de extensão sobre o Direito à Cidade a partir de políticas urbanas 
antirracistas com parceria com a Defensoria Pública do Estado da Bahia com a 
participação de alunos de graduação e pós-graduação da FAUFBA PPGAU com
as disciplinas ""Relações Étnico-Raciais em Arquitetura, Urbanismo e Cidade"" e
""Arquiteturas Afro-brasileiras""

A atividade de extensão está articulada a pesquisa de ""Arquiteturas dos 



Quilombos da Bahia""
O seminário teve a participação do grupo EtniCidades da FAUFBA, grupos de 
pesquisa de Direito da UCSAL, Movimento por Moradia, Movimento dos 
Moradores de Rua, Movimento de Mulheres, Associações e Movimentos Sociais
do Centro Antigo, Movimento Negro Unificado (MNU), a União dos Negros pela 
Igualdade (UNEGRO) e se debruçou sobre sobre racismo e cidade, segregação 
étnico-racial em Salvador, mobilidade urbana e racismo, políticas habitacionais e
racismo, saneamento e infra-estrutura urbana e racismo, e racismo ambiental e 
institucional.

Público 300 pessoas

Local  Plataforma Digital da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado da Baha 

Período Período  Inicial   07/09/2020   Final   30/09/2020   

Parecer Este é relatório da atividade de extensão sobre o Direito à Cidade a partir de 
políticas urbanas antirracistas com parceria com a Defensoria Pública do Estado
da Bahia com a participação de alunos de graduação e pós-graduação da 
FAUFBA PPGAU com as disciplinas ""Relações Étnico-Raciais em Arquitetura, 
Urbanismo e Cidade"" e ""Arquiteturas Afro-brasileiras"" que atendeu à um 
público aproximado de 300 pessoas.

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

A Congregação  vota 

PROPONENTE 03 Fabio Macedo Velame 

Relatório Nº 8421 

Nome XV Fórum de Arquitectura de Angola 

Atividades vinculadas Originado a partir da Proposta de nº 16021 

Modalidade Atividade eventual

Data aprovação  06/11/2020 

Ch Atividade 12

Periodicidade Ch Mensal 

Fonte Recurso Sem 

Instituições 
vinculadas

Universidade Lusíada de Angola 

Relatório O FÓRUM DE ARQUITECTURA DE ANGOLA é uma TRADIÇÃO 
UNIVERSITÁRIA de sucesso em ANGOLA organizada pelo CEICA (Centro de 
Estudos e Investigação Científica de Arquitectura). Em meio à crise sem 
precedentes da pandemia da COVID19, os desafios trouxeram novas 
oportunidades entre elas duas principais, nomeadamente: a possibilidade de 
alargar o seu leque de parceiros e participantes com ênfase para a colaboração 



da organização ArchiAfrika (Gana) e do EtniCidades: grupo de estudos étnicos-
raciais em arquitetura e urbanismo (FAUFBA-Brasil), e a segunda, a execução 
do programa integralmente ONLINE.Participaram da Atividade de Extensão 
alunos de graduação e pós-graduação em arquitetura e urbanismo do Brasil e 
África (Gana, Nigéria, Moçambique, Angola).

O FÓRUM DE ARQUITECTURA DE ANGOLA está integrada as seguintes 
pesquisas desenvolvidas pelo grupo EtniCidades: Arquiteturas Afro-Diaspóricas 
nas Américas: Arquiteturas Afro-Latinas, Afro-Caribenhas, Afro-Americanas e 
Afro-brasileiras; ARQUITETURA E URBANISMO CONTEMPORÂNEO EM 
ÁFRICA: AS NOVAS CIDADES GLOBAIS AFRICANAS E OS NOVOS 
CONDENADOS DA TERRA

Foram desenvolvido as seguintes palestras e cursos pelo EtniCidades: 1 - 
Arquitetura dos Quilombos da Bahia; 2 - Arquiteturas dos Templos Religiosos de
Matrizes Africanas (Terreiros de Candomblé); 3 - Arquitetura do Lúdico Afro-
brasileiro - Blocos Afro, Afoxés; 4 - Bairros Negros - Eng. Velho da Federação

Público 300 pessoas

Local Plataforma Digital da Universidade Lusíada de Angola 

Período Período  Inicial   05/10/2020   Final   30/10/2020   

Parecer Relatório de ciclo de palestras inseridas no  FÓRUM DE ARQUITECTURA DE 
ANGOLA,  organizada pelo CEICA (Centro de Estudos e Investigação Científica 
de Arquitectura) que, durante a  pandemia da COVID19 buscou novos parceiros 
e participantes com ênfase para a colaboração da organização ArchiAfrika 
(Gana) e do EtniCidades: grupo de estudos étnicos-raciais em arquitetura e 
urbanismo (FAUFBA-Brasil), e a segunda, a execução do programa 
integralmente ONLINE.Participaram da Atividade de Extensão alunos de 
graduação e pós-graduação em arquitetura e urbanismo do Brasil e África 
(Gana, Nigéria, Moçambique, Angola).

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

A Congregação  vota 

PROPONENTE  04 Fabio Macedo Velame 

Relatório Nº  8419 

Nome Marginalidades: Ciclo de Palestras de Arquitetura e Urbanismo Africanos e 
Latino-americanos 

Atividades vinculadas Originado a partir da Proposta de nº 16022 

Data aprovação  06/11/2020 

Ch Atividade 12

Periodicidade Ch Trimestral 



Fonte Recurso Sem 

Instituições 
vinculadas

UNESP

Relatório A atividade de extensão Marginalidades: Ciclo de Palestras de Arquitetura e 
Urbanismo Africanos e Latino-americanos foi organizado pelo Departamento de 
Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo DAUP UNESP - Universidade do Estado 
de São Paulo, com a colaboração do grupo de pesquisa EtniCidades: grupo de 
estudos étnico-raciais em arquitetura e urbanismo da FAUFBA. O objetivo foi dar
a conhecer, aos alunos do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e 
Paisagismo (DAUP) da UNESP, alguns temas a respeito da arquitetura e 
urbanismo de África e América Latina, tão presentes em nossa realidade, mas 
quase sempre ausentes das ementas dos cursos de Arquitetura e urbanismo do 
país.

A atividade de extensão Marginalidades: Ciclo de Palestras de Arquitetura e 
Urbanismo Africanos e Latino-americanos organizado pelo Departamento de 
Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo DAUP UNESP - Universidade do Estado 
de São Paulo, com a colaboração do grupo de pesquisa EtniCidades: grupo de 
estudos étnico-raciais em arquitetura e urbanismo da FAUFBA integra as 
pesquisas: AS CIDADES IORUBÁS: ARQUITETURAS DAS CIDADES 
HISTÓRICAS E SAGRADAS DA NIGÉRIA; Arquiteturas Afro-Diaspóricas nas 
Américas: Arquiteturas Afro-Latinas, Afro-Caribenhas, Afro-Americanas e Afro-
brasileiras; ARQUITETURA E URBANISMO CONTEMPORÂNEO EM ÁFRICA: 
AS NOVAS CIDADES GLOBAIS AFRICANAS E OS NOVOS CONDENADOS 
DA TERRA.

Foram realizada 3 (três palestras e aulas) aos alunos do Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo da UNESP: Arquiteturas Afro-Brasileiras; Arquitetura e 
Cidades dos Reinos e Impérios Africanos do séc. XVI ao XIX; Arquitetura e 
Urbanismo Contemporâneo em África.

Público 400 pessoas

Local Plataforma Digital da UNESP 

Período SLS

Parecer O relatório é de uma parceria do grupo de pesquisa com a UNESP para a 
condução de um clico de palestras “Marginalidades: Ciclo de Palestras de 
Arquitetura e Urbanismo Africanos e Latino-americanos” aberto à público amplo, 
de 400 pessoas aproximadamente.

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

A Congregação  vota 

PROPONENTE 05 Arivaldo Leao de Amorim 

Relatório Nº 8679  



Nome Seminário em Tecnologias Digitais aplicadas à Arquitetura e ao Urbanismo 

Atividades vinculadas Originado a partir da Proposta de nº 16042 

Data aprovação 05/03/2021 

Ch Atividade 51

Periodicidade Ch Total 

Fonte Recurso Sem 

Relatório Dado o não oferecimento de vagas para alunos especiais no SLS e ao grande 
número de solicitações para a participação na disciplina TE - Seminário em 
Tecnologias Digitais aplicadas à Arquitetura e ao Urbanismo, ministrada no 
PPG-AU/FAUFBA, a equipe docente responsável pela mesma, ciente do seu 
dever e da importância da disciplina para todos aqueles que desejam 
desenvolver pesquisas como o uso de Tecnologias Digitais aplicadas à A&U, 
decidiu criar um curso de extensão com o mesmo conteúdo, metodologia e 
carga horaria, de forma a estender o acesso aos diversos interessados.

Articulação com Ensino/Pesquisa (Projetos de Pesquisa)   (máximo de 1000 
caracteres)
Esta é um curso (disciplina) de suporte a todos aqueles que desenvolvem 
pesquisas em tecnologias Digitais aplicadas à Arquitetura e ao Urbanismo. 
Nesse sentido, apresenta e discute abordagens e métodos adequados à 
realização das pesquisas nessa temática.
Escreva abaixo um breve relatório da atividade proposta   (máximo de 1000 
caracteres)
A atividade cumpri os objetivos previstos. Embora tenha iniciado com um grande
numero de interessados, nem todo entregaram efetivamente os seus trabalhos. 
De toda sorte, as discussões forma amplas e com grande participação, de modo
que a atividade foi útil mesmo para aqueles que não entregaram o trabalho final.
Por fim, há que se destacar que por conta da atividade ter sido realizada de 
forma remota, ela contou com vários participantes de fora da cidade e mesmo 
de fora do estado.

Público 10 pessoas concluintes

Local Remoto

Período Período Inicial08/09/2020  Final21/12/2020  

Parecer Relatório do “Seminário em Tecnologias Digitais aplicadas à Arquitetura e ao 
Urbanismo” com participação da comunidade técnica extra UFBA interessada na
atualização dos conhecimentos do tema. 

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

A Congregação  vota 
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 (Assinado eletronicamente em 10/11/2021 18:43 )
JOSE FERNANDO MARINHO MINHO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 3570313

 (Assinado eletronicamente em 11/11/2021 14:37 )
JOSE FERREIRA NOBRE NETO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 1157940

 (Assinado eletronicamente em 10/11/2021 15:50 )
LARISSA CORREA ACATAUASSU NUNES SANTOS

COORDENADOR - TITULAR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 2664536

 (Assinado eletronicamente em 10/11/2021 17:44 )
MARCOS ANTONIO MENEZES QUEIROZ

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 1031690

 (Assinado eletronicamente em 10/11/2021 15:52 )
MARIA PAULA DUNEL

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 2193365

 (Assinado eletronicamente em 12/11/2021 11:11 )
RENATA INES BURLACCHINI PASSOS DA SILVA

PINTO
COORDENADOR - TITULAR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 2222454

 (Assinado eletronicamente em 10/11/2021 21:57 )
ROBERIO DO NASCIMENTO COELHO

COORDENADOR - TITULAR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 1493352



 (Assinado eletronicamente em 10/11/2021 16:00 )
SANANE SANTOS SAMPAIO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 1118107

 (Assinado eletronicamente em 10/11/2021 16:01 )
SERGIO KOPINSKI EKERMAN

DIRETOR - TITULAR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 3466650
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