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Em cinco de novembro de dois mil e vinte e um, às nove horas, de forma virtual, 1 

através do ambiente de videoconferências da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 2 

(RNP), reuniu-se a Congregação da Faculdade de Arquitetura, sob a presidência 3 

do Diretor, Professor Sergio Kopinski Ekerman, sendo registradas as presenças de: 4 

Professor João Maurício de Santana Ramos, Vice-Diretor; Professora Glória Cecília 5 

Figueiredo, Representante da FAUFBA no CAPEX; Professor Marcos Queiroz, 6 

Representante da FAUFBA no CAE;  Professor Roberio do Nascimento Coêlho, 7 

Coordenador do Colegiado de Graduação Noturno; Professora Érica Checcucci, 8 

Suplente da Coordenação do PPGAU; Professora Larissa Corrêa Acatauassú 9 

Nunes Santos, Coordenadora do MP – CECRE; Professora Heliana Mettig, 10 

Coordenadora da RAU+E; Professora Renata Inês Burlacchini, Coordenadora do 11 

Núcleo de Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e Planejamento; Professor Edson 12 

Fernandes, Coordenador do Núcleo de Tecnologia, Projeto e Planejamento; 13 

Professora Sanane Sampaio, Vice Coordenadora do Núcleo de Teoria, História, 14 

Projeto e Planejamento; Professor Fábio Macedo Velame, Representante Docente; 15 

Professor José Ferreira Nobre Neto, Representante Docente; José Fernando 16 

Marinho Minho, Representante Docente Suplente; Professor Daniel Marostegan, 17 

Representante Docente; Professora Maria Paula Dunel, Representante Docente; 18 

Dayane Souza Santos, Representante dos Técnicos-Administrativos; e como 19 

Convidados: Professora Thaís Portela, Coordenadora de Extensão e Professora 20 

Lorena Moreira, Coordenadora Acadêmica. Havendo quórum, o Diretor declarou 21 

aberta a sessão para tratar da seguinte pauta: 1. Informes. 22 

Direção/CONSUNI/CAE/CAPEX. Direção. Concurso docente.  Informou-se que 23 

foram homologados 22 inscritos para o concurso docente do Edital 24 

01/2021.Semestralização. Informou-se que os processos de semestralização dos 25 

cursos encontram-se no CAE, para avaliação. A implementação da 26 

semestralização está prevista para o primeiro semestre de 2022. Encerramento 27 

da Gestão atual da Coordenação Acadêmica. Informou-se que a gestão formada 28 

pelos Professores Lorena Moreira e Fabiano Mikalauskas deverá se encerrar em 29 

janeiro de 2022.  Obra do Anexo. Informou-se que a obra do anexo está em 30 

andamento, após percalços enfrentados por um problema de repasse de verbas do 31 

MEC, que já foi solucionado. A previsão de finalização da obra permanece em 32 

dezembro de 2021.  Tenda Virtual.  Informou-se que a tenda virtual está em 33 

funcionamento. Exoneração Francesco Bonelli.  Informou-se sobre o pedido de 34 

exoneração do servidor Francesco Bonelli, que vinha coordenando trabalho de 35 

implantação de um setor de gestão de pessoas da Faculdade de Arquitetura, 36 

sobretudo ligado à organização dos processos de servidores em formato eletrônico.  37 

Boletim FAUFBA. Informou-se sobre o trabalho do bolsista Ian Souza, ligado ao 38 

programa Permanecer/PROAE, que vem auxiliando na confecção do boletim 39 

informativo semanal e na realização de um plano de comunicação institucional, bem 40 

como sobre a criação do email comunicacaofaufba@ufba.br, destinado a 41 

concentrar pedidos de divulgação de eventos e afins. Indicação CPPD. Informou-42 

se que foi enviada a indicação da Professora Carolina Vieira para representação 43 

de área na eleição da CPPD.CAPEX. Carga horária de componentes 44 

curriculares. O Coordenador do Colegiado Noturno, Professor Roberio Coêlho, 45 

informou sobre a aprovação da Resolução CONSEPE 02/2021 que alterou a 46 

unidade de carga horária de componentes curriculares de graduação para 15 horas, 47 

mailto:comunicacaofaufba@ufba.br


 

tendo em vista a necessidade de adequação dos cursos aos limites definidos pela 48 

Resolução CAE 09/2020 e pela Resolução MEC CNE CES 02/2007. Iniciou-se 49 

também a discussão do cumprimento da Resolução MEC CNE 07/2018, que 50 

implicará na adequação das matrizes curriculares da graduação com vistas à 51 

inclusão de carga horária extensionista, compondo no mínimo dez por cento do 52 

total da carga horária curricular estudantil já existente. Processo Seletivo PPGAU 53 

2022. A Professora Érica Checcucci informou sobre o processo seletivo do 54 

PPGAU, em andamento na 3ª fase de seleção, com 48 candidatos ao mestrado e 55 

23 ao doutorado.2. Apreciação de atas.  Foram apresentadas as atas das reuniões 56 

extraordinárias de 09/04/2021 e 05/11/2021 e a ata da reunião ordinária de 57 

01/10/2021 para apreciação dos membros desta Congregação. Encaminhamento:  58 

pela aprovação das três atas citadas.  Votação:  aprovada por unanimidade. 3. 59 

Relatórios e Projetos de Extensão.  Foram apresentados pela Coordenadora de 60 

Extensão, Prof. Thaís Portela, 06 projetos e 04 relatórios de extensão a serem 61 

apreciados por esta Congregação, que se encontram anexos a esta ata. 62 

Encaminhamento: pela aprovação dos 06 projetos e 04 relatórios. Votação:  63 

aprovado por unanimidade. 4. Comissão Permanente para análise de vagas 64 

docentes na FAUFBA. Em continuidade e complementação às deliberações sobre 65 

esta pauta realizadas na reunião ordinária do mês de setembro de 2021, foram 66 

apresentados pelos Coordenadores de Núcleos as indicações para a Comissão 67 

Permanente para análise de vagas docentes na FAUFBA, tanto no âmbito do 68 

Núcleo como no âmbito da Congregação. A Coordenadora do Núcleo de Expressão 69 

Gráfica, Simulação, Projeto e Planejamento, Prof. Renata Inês Burlacchini 70 

apresentou os nomes da Professora Renata Inês Burlacchini, como titular e a 71 

Professora Izarosara Borges como suplente na Congregação. A Vice 72 

Coordenadora do Núcleo de Teoria, História, Projeto e Planejamento, Professora 73 

Sanane Sampaio apresentou as indicações do Professor Márcio Cotrim, como 74 

titular e o Professor Daniel Paz como suplente. O Coordenador do Núcleo de 75 

Tecnologia, Projeto e Planejamento, Professor Edson Fernandes, apresentou os 76 

nomes do Professor Daniel Marostegan, como suplente, e o Professor Edson 77 

Fernandes como titular, com prazo de participação de 02 anos a partir de setembro 78 

de 2021 e possibilidade de recondução para os membros. Encaminhamento: pela 79 

formação da comissão composta pelos membros indicados. Votação: aprovado por 80 

unanimidade. 5. Contratação de Docentes por Tempo Determinado. Foi 81 

apresentado o ofício 21/2021 da Coordenação Acadêmica, contendo o quadro de 82 

solicitações de contratação/renovação de docentes por tempo determinado, que se 83 

encontra em anexo a esta ata. Encaminhamento: para aprovação pelos membros 84 

desta Congregação do quadro de solicitações de docentes por tempo determinado. 85 

Votação: aprovado por unanimidade.6. Estatuto do CURIAR. Foi apresentado a 86 

solicitação de apreciação do Estatuto do CURIAR por esta Congregação, enviado 87 

para conhecimento dos membros em reunião prévia. Encaminhamento: Pela 88 

criação de uma comissão para fazer uma relatoria do Estatuto do CURIAR, com 89 

mínimo de dois membros, a serem indicados pelos membros desta Congregação 90 

até a próxima reunião ordinária. Votação: aprovada por unanimidade a criação da 91 

comissão.7. Laboratórios de Ensino, Pesquisa e Extensão na FAUFBA.  Foi 92 

apresentado o parecer revisado da Comissão para discutir e ampliar as definições 93 

dos laboratórios acadêmicos, de ensino, pesquisa e extensão. Encaminhamento: 94 

Pelo recebimento do parecer revisado da Comissão, com posterior publicação no 95 

site e pela revisão da nomenclatura do Laboratório Marcenaria como Laboratório 96 

de Construção da Faculdade de Arquitetura. A Congregação apresentará suas 97 



 

deliberações finais na próxima reunião ordinária. 8. O que ocorrer. O Diretor Sergio 98 

Ekerman agradeceu a presença de todos os presentes nesta reunião e, não 99 

havendo mais nada a ser colocado, deu por encerrada a sessão, e para constar, 100 

eu, Carina de Carvalho Gonçalves, lavrei a presente ata com 102 linhas, que após 101 

ser lida e discutida, será aprovada e assinada por todos os presentes. 102 



COORDENAÇÃO EXTENSÃO FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO FAUBA: 05.11.2021

APRESENTAÇÃO PROPOSTAS E RELATÓRIOS TOTAL:  06 propostas sem 
homologação e 04 relatórios
em 10 páginas.

PROPOSTAS RECEBIDAS, NÃO APROVADAS PELA 
CONGREGAÇÃO

TOTAL:06

PROPONENTE 01 Luciana Guerra Santos Mota 

Proposta 17580 - Conversa Ilustrada quarta edição: Perspectiva da paisagem 
urbana 

Modalidade Evento

Ação Eventual

CH Atividade 02

Periodicidade CH Total

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Linha De Extensão Temas específicos / Desenvolvimento humano 

Resumo A proposta atual está vinculada ao projeto SIATEX "Conversa Ilustrada" 
registrado sob o número 17182. As palestras são realizadas dentro do 
âmbito da disciplina Desenho de Observação da FAUFBA, sendo abertas 
ao público, e tem o objetivo de estimular a prática do desenho à mão 
livre, a partir da demonstração da prática profissional de desenhistas 
renomados. Nesta palestra Ciro Oliveira apresentará o desenho da 
paisagem urbana com foco na aplicação dos conceitos de perspectiva 
compartilhando métodos e abordagens do desenho à mão livre na sua 
prática como Urban Sketcher. Ciro Oliveira é graduado em Arquitetura e 
Urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). É Urban 
Sketcher e coordenador do grupo Uskrecifeolinda. Ensinou no Curso de 
Design de Interiores do SENAC Recife. Professor de desenho e 
entusiasta do desenho à mão livre, atualmente trabalha ministrando 
workshops e oficinas de desenho à mão livre e croquis em faculdades de 
Arquitetura e Design de Interiores. Também está à frente do perfil de 
instagram @arquiamaolivre, onde compartilha seus estudos, processos e 



desenhos finalizados com temas que vão do objeto ao contexto urbano 
em técnicas diversas. 

Público  arquitetos, estudantes de arquitetura, artistas visuais e outros 
interessados em ilustração de arquitetura 

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

Período  Período  Inicial   04/11/2021    Final   04/11/2021               Dias da 
semana:   Qui               Horario   18:30 as 20:30h 

Parecer Conversa Ilustrada quarta edição: Perspectiva da paisagem urbana é um 
evento eventual vinculado à um projeto conectado à disciplina Desenho 
de Observação da FAUFBA, abertas ao público, e tem o objetivo de 
estimular a prática do desenho à mão livre, a partir da demonstração da 
prática profissional de desenhistas renomados. Nesta edição o convidado
é o arquiteto  Ciro Oliveira.

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

A Congregação  vota  -  à homologação.

PROPONENTE 01 Erica de Sousa Checcucci 

Proposta 17543 - BA  (Oficina Fabricação Digital)

[repete] 17529 - BA 

Modalidade Curso 

Ação Eventual

CH Atividade 20H

Periodicidade CH Total

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Linha De Extensão  Inovação tecnológica 

Resumo O laboratório FADIGA da FAUFBA desde sua criação oferece oficinas 
aos alunos dos cursos de Graduação em Arquitetura e Urbanismo de 
modo a cumprir um dos seus objetivos - fomentar a construção do 
conhecimento sobre a Fabricação Digital (FD). Em 2020, percebendo a 
demanda dos estudantes por cursos de modelagem geométrica e 
representação da arquitetura, foi criada a oficina remota Introdução a 
modelagem geométrica e renderização - Sketchup on line e Twinmotion 
utilizando o espaço no moodle do laboratório e contando com apoio dos 
professores e monitores. Nas suas primeiras turmas foram 
disponibilizadas vagas para estudantes dos cursos de Arquitetura e 
Urbanismo da FAUFBA. Agora, dando mais um passo em busca da 



difusão do conhecimento sobre a FD estamos propondo ofertar esta 
oficina de forma remota para alunos de graduação em AU e EC de outras
universidades. 

Público Estudantes de graduação em Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil 
de outras universidades 

Local  Moodle do FADIGA - atividade em formato EaD 

Período Período  Inicial   01/11/2021    Final   19/11/2021               Dias da 
semana:   Dom - Seg - Ter - Qua - Qui - Sex - Sab               Horario   Livre

Parecer A proposição é do laboratório FADIGA da FAUFBA que busca com esse 
curso ampliar a difusão do conhecimento sobre a Fabricação Digital (FD) 
a partir da demanda de público externo à UFBA interessado por cursos 
de modelagem geométrica e representação da arquitetura. A oficina 
remota Introdução a modelagem geométrica e renderização - Sketchup 
on line e Twinmotion conta com apoio dos professores e monitores.

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

A Congregação  vota  -   à homologação.

PROPONENTE 01 Marcia Genesia de Sant Anna 

Proposta 17536 - 3° SEMINÁRIO ARQUITETURA VERNÁCULA/POPULAR 

Modalidade Evento   

Ação Eventtual

CH Atividade 04 H

Periodicidade CH Semanal

Fonte Recurso Atividade Possui Recursos Financeiros  [Descentralização de crédito   ]

Linha De Extensão Patrimônio cultural, histórico e natural 

Resumo O 3º Seminário Arquitetura Vernácula/Popular, que acontecerá de forma 
virtual de 10 a 12 de novembro de 2021, é a terceira edição desses 
encontros com os pesquisadores, estudantes, profissionais e 
interessados no tema. A primeira ocorreu em 2016, na Faculdade de 
Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a segunda em 
2019, em Belo Horizonte. A atual edição focaliza os olhares dos diversos 
atores desse campo sobre a arquitetura vernácula e popular no Brasil. O 
objetivo é conhecer, discutir e divulgar os resultados de pesquisas, 
projetos e construções, mapear e debater avanços conceituais. O tema 
será abordado segndo os seguintes eixos: 1) fundamentos teóricos e 
metodológicos; 2) de experiências de ensino, pesquisa e extensão; 3) 
relação com a História, a Memória e o Patrimônio de comunidades e 



grupos sociais; e, por fim, 4) usos dados a essa arquitetura, técnicas 
construtivas utilizadas ou desenvolvidas e configuração e/ou simbologia 
associada aos espaços construídos. 

Público Profissionais, pesquisadores e estudantes de arquitetura e urbanismo, 
mestres construtores 

Local Ambiente virtual 

Período  Período  Inicial   10/11/2021    Final   12/11/2021               Dias da 
semana:   Qua - Qui - Sex               Horario   9:00 às 19:00 

Parecer O 3º Seminário Arquitetura Vernácula/Popular é um evento aberto a todo 
público interessado e acontecerá de forma virtual entre 10 a 12 de 
novembro de 2021, promovendo o encontro entre pesquisadores, 
estudantes, profissionais e interessados no tema. O objetivo é conhecer, 
discutir e divulgar os resultados de pesquisas, projetos e construções, 
mapear e debater avanços conceituais. 

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

A Congregação  vota  -  à homologação.

PROPONENTE 01 Junia Cambraia Mortimer 

Proposta 16548 - Teoria Contemporânea: cenas do sujeito e da imagem 

Modalidade Curso

Ação Eventual

CH Atividade 10H

Periodicidade CH Total [ação eventual de relatório da ação permanente]

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Linha De Extensão  Artes visuais 

Resumo O curso aborda a teoria contemporânea, concentrando-se em questões 
do sujeito e da imagem, tendo em vista em três momentos, aos quais 
chamamos cenas: inicialmente, os escritos dos anos 1940/50 - ainda 
marcados por uma pluralidade discursiva e com uma reflexão forte sobre 
a arte e, sobretudo, a imagem pictórica e reprodutível; depois, o advento 
do estruturalismo nas ciências humanas - destacando na psicanálise e 
filosofia nos anos 1960 e 70; e por fim, no que a crítica americana 
nomeou de pós-estruturalismo, embora no Brasil isso tenha se 
confundido, na maioria das vezes, com o pós-modernismo. Essas três 
cenas teóricas giram em torno de aspectos da constituição do sujeito e da



relação dessas teorias com aquelas da imagem, em circulação nos 
períodos elencados.

Público fotógrafos, artistas, pesquisadores, estudantes, arquitetos, historiadores 

Local  online 

Período  Período  Inicial   08/04/2021    Final   03/06/2021               Dias da 
semana:   Qui               Horario   17h às 19h (quinzenal) 

Parecer O curso “Teoria Contemporânea: cenas do sujeito e da imagem” é 
oferecido a um amplo público formado por fotógrafos, artistas, 
pesquisadores, estudantes, arquitetos, historiadores interessados e 
aborda a teoria contemporânea sobre questões do sujeito e da imagem. 

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

A Congregação  vota  -  à homologação.

PROPONENTE 01 Junia Cambraia Mortimer 

Proposta 15326 - Imagem etc - conversas em torno da fotografia [2021] 

Modalidade Curso

Ação Eventual

CH Atividade 22H

Periodicidade CH Total [relatório ação permanente: trimestral]

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Linha De Extensão Artes visuais 

Resumo Imagem etc - conversas em torno da fotografia [2021] consiste num ciclo 
de debates a ser oferecido 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 são semanais, 
totalizando uma carga horária de 22 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 artistas visuais, fotógrafos, estudantes, comunidade em geral 

Local  online 

Período  Período  Inicial   05/03/2021    Final   11/06/2021  Dias da 
semana:   Sex               Horario   14h às 17h 

Parecer O curso “Imagem etc - conversas em torno da fotografia [2021]” consiste 
num ciclo de debates a ser oferecido no semestre letivo 2021/1 para um 
amplo público formado por artistas visuais, fotógrafos, estudantes, 
comunidade em geral . 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 são semanais, totalizando uma carga horária de 22 horas. 

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

A Congregação  vota  -   à homologação.

 

RELATÓRIOS TOTAL: 04

PROPONENTE 01 Luciana Guerra Santos Mota 

Relatório 9343 - Conversa Ilustrada terceira edição - Uma página por dia: minha 
reconciliação com o desenho . Originado a partir da Proposta de nº 17387

Atividades 
vinculadas

Este relatório é referente à uma atividade eventual 

Data aprovação  03/09/2021 

Ch Atividade 02H

Periodicidade Ch Total

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 



Instituições 
vinculadas

Não 

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

Na sua apresentação, o palestrante João Aguiar, professor do curso de 
Design da Universidade Feevale (RS), demonstrou o seu percurso 
pessoal no aprendizado da arte de desenhar, mostrando dificuldades, 
frustrações e sucessos em sua carreira. Sua fala serviu de inspiração às 
mais de cinquenta pessoas que estiveram presentes ao vivo na palestra, 
servindo de estímulo à prática do desenho à mão livre. O público foi 
formado, em sua maioria, pelos estudantes da disciplina Desenho de 
Observação do semestre atual (2021.1), outros estudantes da UFBA de 
variados cursos, alunos do curso de extensão ?Desenvolvendo o Olhar?, 
além de estudantes e professores da instituição do palestrante. Em torno 
de 60 pessoas atenderam a palestra, porém alguns não assinaram a lista 
de presença para receber a certificação. A gravação do encontro foi 
editada e publicada no Youtube no link https://youtu.be/qR5xRLJRm3c.

Público Publico Atingido:   Total Concluintes   54   Total Aproximado   60    

Local  https://meet.google.com/qia-oqsd-jee 

Período Período  Inicial   14/09/2021   Final   14/09/2021  

Parecer Conversa Ilustrada terceira edição foi evento inserido dentro da disciplina 
Desenho de Observação do curso noturno de Arquitetura e Urbanismo, 
que busca estimular seus participantes na execução do desenho à mão 
livre. O conteúdo exposto na palestra tem estreita relação com o 
conteúdo da disciplina mas é aberto à todo e qualquer interessado no 
tema.

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

A Congregação  vota  -   à homologação.

PROPONENTE 01 Luciana Guerra Santos Mota 

Relatório 9335 - Seminário MULTGRAF de Pesquisa e Extensão 2021Originado a 
partir da Proposta de nº 17237 

Atividades Este relatório é referente à uma atividade eventual 



vinculadas

Data aprovação  06/08/2021 

Ch Atividade 06H

Periodicidade Ch Total

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Instituições 
vinculadas

Não 

Relatório A ação de extensão relaciona-se com as disciplinas no sentido que, parte
das pesquisas apresentadas no Seminário buscam o aprimoramento do 
ensino das disciplinas ligadas à Expressão Gráfica. 

A ação de extensão tem estreita relação com projetos de pesquisa, visto 
que trata-se de um Seminário de um grupo de pesquisa para divulgação 
e troca de informações dos projetos de pesquisa em andamento e novas 
propostas.

O SEMINÁRIO MULTGRAF DE PESQUISA E EXTENSÃO ocorrido nos 
dias 02 e 03 de agosto de 2021, no período da tarde, contou com a 
participação de 17 professores/pesquisadores do grupo que expuseram 
as pesquisas que vêm sendo realizadas, assim como novas propostas de
pesquisa. O Seminário foi organizado em 5 mesas, cada uma delas 
representando uma linha de pesquisa do grupo, facilitando a participação 
de membros externos interessados nos temas trabalhados, 
enriquecendo, assim, os debates. O Seminário atingiu o seu objetivo, 
proporcionando a troca de informações e ideias como também, 
divulgando as pesquisas que vêm sendo trabalhadas. Os dois dias do 
Seminário tiveram em média um público de 35 pessoas, incluindo 
docentes e estudantes da graduação e pós-graduação, não só da UFBA 
como também de outras Instituições. Alguns participantes não obtiveram 
certificação, visto que atenderam menos que 75% da carga horária total 
do Seminário. 

Público Publico Atingido:   Total Concluintes   27   Total Aproximado   38  

Local  https://meet.google.com/vbe-fbvw-san 

Período Período  Inicial   02/08/2021   Final   03/08/2021   

Parecer Seminário MULTGRAF de Pesquisa e Extensão 2021 ocorrido nos dias 
02 e 03 de agosto de 2021, no período da tarde, foi aberto à todo público 
interessado e contou com a participação de 17 
professores/pesquisadores do grupo que expuseram as pesquisas que 
vêm sendo realizadas, assim como novas propostas de pesquisa. 



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

A Congregação  vota  -   à homologação.

PROPONENTE 01 Antonio Pedro Alves de Carvalho 

Relatório 9292 - Seminário Anual do Grupo de Estudos em Arquitetura e 
Engenharia Hospitalar (GEA-hosp)Originado a partir da Proposta de 
nº 17217 

Atividades 
vinculadas

Este relatório é referente à uma atividade eventual 

Data aprovação 06/08/2021 

Ch Atividade 10H

Periodicidade Ch Total

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Instituições 
vinculadas

Não

Relatório A apresentação dos trabalhos ocorreu como planejado, tendo iniciado 
com a palestra do Prof. Antonio Pedro Alves de Carvalho na quarta, 
28/07/2021, e prosseguido com apresentação dos demais trabalhos 
durante oito horas no dia 29/07/2021.

As exposições das pesquisas do grupo tiveram a audiência e participação
da comunidade acadêmica da Faculdade de Arquitetura e profissionais 
externos interessados na temática da Arquitetura Hospitalar e 
Acessibilidade.

O conhecimento mútuo dos projetos de pesquisa dos participantes do 
GEA-hosp proporcionou a troca de informações e enriquecimento das 
metodologias utilizadas. O público externo participante tomou 
conhecimento das pesquisas em andamento, que poderão ser 
consultadas na íntegra no site do grupo. 

Ao todo, foram apresentados 15 projetos e resultados de pesquisa, sendo
sete de atuais estudantes de graduação e pós graduação da FAUFBA. 
Dois professores pesquisadores da FAUFBA e dois professores 
pesquisadores externos apresentaram trabalhos. Entre os estudantes, 
dois são de graduação da FAUFBA, sendo bolsistas de iniciação 



científica; três são professores da FAUFBA, um da UNEB. Os professores
externos, Fábio Bitencourt, da UNIESTACIO, de Márcio Oliveira, da 
UEMA, também apresentaram seus trabalhos 

Público Publico Atingido:   Total Concluintes   36   Total Aproximado   70   

Local Via internet 

Período Período  Inicial   28/07/2021   Final   29/07/2021  

Parecer Seminário Anual do Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia 
Hospitalar (GEA-hosp) ocorreu como planejado, tendo iniciado com a 
palestra do Prof. Antonio Pedro Alves de Carvalho na quarta, 28/07/2021,
e prosseguido com apresentação dos demais trabalhos durante oito 
horas no dia 29/07/2021. As exposições das pesquisas do grupo tiveram 
a audiência e participação da comunidade acadêmica da Faculdade de 
Arquitetura e profissionais externos interessados na temática da 
Arquitetura Hospitalar e Acessibilidade.

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

A Congregação  vota   -   à homologação.

PROPONENTE 01 Sergio Kopinski Ekerman 

Relatório 9334 - Mastaba Digital - Moacyr Gramacho Originado a partir da Proposta
de nº 17204 

Atividades 
vinculadas

Este relatório é referente à uma atividade eventual 

Data aprovação 09/07/2021 

Ch Atividade 02H

Periodicidade Ch Total

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Instituições 
vinculadas

Não

Relatório O Arquiteto e Urbanista Moacyr Gramacho apresentou como aula 
inaugural para o semestre 2021.2 a conferência intitulada ?Arquitetura 
Ampliada: um caso de cinema?, abordando trabalhos por ele realizados 
na área de cenografia e direção de arte, recebido pelo professor Sergio 



Ekerman. A Conferência foi a quarta edição do programa "Mastaba 
Digital: conferências online da Faculdade de Arquitetura da UFBA", que 
traz para o canal da FAUFBA no Youtube ao longo de 2021 uma série de 
eventos em arquitetura e urbanismo, abertos à toda comunidade - 
característica marcante do nosso querido auditório "Mastaba". Na 
oportunidade, a gestão da FAUFBA fez também uma saudação aos 
calouros de 2021.2

Público Publico Atingido:   Total Concluintes   0   Total Aproximado   300   

Local Faculdade de Arquitetura - Youtube 

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

Parecer O evento Mastaba Digital faz parte de uma ação permanente, de 
divulgação de palestras sobre o fazer da Arquitetura e do Urbanismo para
público amplo da comunidade em geral,  que acontece no canal da 
FAUFBA no Youtube ao longo do ano. Nesta edição o convidado foi a 
arquiteto Moacyr Gramacho e na oportunidade a gestão da FAUFBA fez 
também uma saudação aos calouros de 2021.2

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

A Congregação  vota  -  à homologação.
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OFÍCIO Nº 21/2021/COORD  

Salvador, 29 de OUTUBRO DE 2021.  

Da: Coordenação Acadêmica da Faculdade de Arquitetura 

Para: Congregação da Faculdade de Arquitetura  

Assunto: Renovação e/ou Contratação de Professores Substitutos 

 

Prezados(as), 

 

Vimos por meio deste ofício solicitar contratação e/ou renovação dos professores 

substitutos, conforme detalhamento nos quadros abaixo: 

RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS 

DOCENTE 
SUBSTITUTO 

VAGA 
GERADORA 

FIM DO 
AFAST. 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

INÍCIO DO 
CONTRATO 

SUBSTITUTO SOLICITAÇÃO 

GABRIEL BORGES 
BORDIGNON 

ICARO VILAÇA 
NUNESMAIA 
CERQUEIRA 02/08/2023 

História e Teoria da 
Arquitetura e 
Urbanismo e 
Projeto 19/08/2021  Renovação de Contrato. 

CELSO ALMEIDA 
DA SILVA CUNHA 

JAILSON 
CESAR 
BORGES DOS 
SANTOS 02/08/2023 

Representação 
Gráfica 06/09/2021  Renovação de Contrato. 

 
NATALIA CORREIA 
BRANDÃO 

 
MARTA 
RAQUEL DA 
SILVA ALVES 01/08/2023 

Representação 
Gráfica e Projeto 19/08/2021  Renovação de Contrato. 

Thais Schettini 
Vacância 
UFBA - 

Representação 
Gráfica e Projeto 25/02/2021 Renovação de Contrato. 

Isadora Novaes Akemi Tahara 28/02/2022 
Conforto Amb. e 
Projeto 25/02/2021 Renovação de Contrato. 

Viviane de Oliveira 
Aline de 
Carvalho 28/02/2022 

Tec. Retrospectivas 
e Projeto 26/02/2021 Renovação de Contrato. 

Cassia 
Mascarenhas 

Lucianne 
Fialho 28/02/2022 

Representação 
Gráfica 16/03/2021 Renovação de Contrato. 
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Patrícia Paty 
Aposentadoria 
Griselda ---- 

Projeto e 
Construção 17/03/2021 Renovação de Contrato. 

Paulo Henrique 
Xavier 

Rosana 
Munoz 

31/01/2022 

Matemática 
(Sistema 
estruturais). 

01/09/2021 Renovação de Contrato. 

 

Para os professores em que a vaga geradora será finalizada no início de 2022, solicitaremos 

uma reconsideração. Os referidos professores realizaram concurso em 2020 e apenas no 

início de 2021 assinaram contrato e iniciaram as suas funções. Sabemos que os contratos 

estão atrelados as vagas dos afastamentos vigentes e com o retorno desses docentes 

previstos para 2022 eles terão seus contatos encerrados. Os referidos docentes estão 

realizando um ótimo trabalho, e se adaptaram ao modo de ensino e momento adverso que 

estamos passando. Ademais, continuarão na mesma área de conhecimento em que 

realizaram o concurso.  

Sendo assim, apresentamos a situação vigente de remanejamento de vagas no quadro a 

seguir, e nossa análise para continuação dos(as) professores(as) substitutos(as) nas 

mesmas áreas de conhecimento do concurso que realizaram e considerando a mesma área 

dos docentes dos afastamentos que virão. 

Com relação a vaga da aposentadoria da Profa. Griselda, pediremos remanejamento para a 

vaga de aposentadoria do prof. Jorge Boureau uma vez que a vaga da professora Griselda 

será preenchida pelo aprovado(a) no concurso referente ao Edital n. 01/2021, já em 

andamento. 

REMANEJAMENTO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS 

DOCENTE 
SUBSTITUTO 

VAGA 
GERADORA 

FIM DO 
AFAST. 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

INÍCIO DO 
CONTRATO 

SUBSTITUTO SOLICITAÇÃO 

Isadora 
Novaes Akemi Tahara 28/02/2022 

Conforto Amb. e 
Projeto 25/02/2021 

Remanejamento de Isadora 
para a vaga de Sandra Helena 
Miranda de Souza. Processo 
de afastamento n º 
23066.044488/2021-51 

Viviane de 
Oliveira 

Aline de 
Carvalho 28/02/2022 

Tec. 
Retrospectivas e 
Projeto 26/02/2021 

Remanejamento de Viviane 
para a vaga de Federico 
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Calabrese. Processo nº: 
23066.045067/2021-47 

Cassia 
Mascarenhas Lucianne Fialho 28/02/2022 

Representação 
Gráfica 16/03/2021 

Remanejamento de Cassia 
para a vaga de Carlos Alberto 
Andrade Bomfim. Processo nº: 
23066.044744/2021-18. 

Patrícia Paty 

Aposentadoria 
Griselda ---- 

Projeto e 
Construção 17/03/2021 

Remanejamento de Patrícia 
para a vaga de aposentadoria 
de Jorge Boureau 

 

Adicionalmente, pleiteamos pela continuidade do contrato de outro docente temporário já 

em atividade: 

- Professor Paulo Henrique Xavier, atualmente vinculado à vaga da Profa. Rosana Muñoz 

(que retornará de afastamento em 31/01/2022), mas que seguiria atendendo demanda para 

disciplinas de matemática na Unidade. Neste caso, pleiteamos pela ocupação também de 

uma vacância extra, no sentido de enfrentar a duplicidade de demandas para calouros que 

ocorrerá pela duplicidade de ingressos na FAUFBA em 2022.1. 

Justificamos o pedido uma vez que, acreditamos ser de maior interesse para a universidade 

aproveitar professores(as) que já ministram as disciplinas, tem ótimo desempenho e perfil 

acadêmico, e tem interesse em continuar na FAUFBA, minimizando também a demanda por 

novos concursos para docentes por tempo determinado. 

Para concluir, colocamos abaixo o quadro referente aos próximos afastamentos e que 

demandarão contratação de professores substitutos. 

CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS 

DOCENTE 
SUBSTITUTO 

VAGA 
GERADORA 

INÍCIO DO 
AFAST. 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO SOLICITAÇÃO 

Ana Gabriela Lima 
Guimarães 

Gabriela 
Leandro 
Pereira 02/02/2022 

HISTÓRIA E 
TEORIA DA 
ARQUITETURA E 
DO URBANISMO 
E PROJETO  

Contratação: 
EDITAL UFBA nº. 07/2019 de 
19.12.2019.  
 
 EDITAL INTERNO FAUFBA nº. 
04/2020. Classificação: 2.o lugar 
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Juliana de Farias 
Linhares 

Ana 
Carolina 
Bierrenback 01/01/2022 

HISTÓRIA E 
TEORIA DA 
ARQUITETURA E 
DO URBANISMO 
E PROJETO 

Contratação: 
EDITAL UFBA nº. 07/2019 de 
19.12.2019. 
 
 EDITAL INTERNO FAUFBA nº. 
04/2020. Classificação: 3.o lugar  

 

Agradecemos a compreensão e estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 

 

Lorena Claudia de Souza Moreira 

Coordenadora Acadêmica da Faculdade de Arquitetura 

Coordenação Acadêmica da Faculdade de Arquitetura 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:
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COORDENADOR
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ATA Nº 20211105_ata_ord_nov_05_2021/2021 - FARQ (12.01.57) 
(Nº do Documento: 12645) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado eletronicamente em 15/06/2022 18:18 )
DANIEL MAROSTEGAN E CARNEIRO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 2394291

 (Assinado eletronicamente em 06/06/2022 17:15 )
DAYANE SOUZA SANTOS
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

APOIO/SGAF/FARQ (12.01.57.09)

Matrícula: 3082641

 (Assinado eletronicamente em 06/06/2022 15:59 )
EDSON FERNANDES D OLIVEIRA SANTOS NETO

COORDENADOR - TITULAR

NTPP/AARQ (12.01.57.16.03)

Matrícula: 2631736

 (Assinado eletronicamente em 07/06/2022 15:13 )
FABIO MACEDO VELAME

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 2565868

 (Assinado eletronicamente em 13/06/2022 21:02 )
GLORIA CECILIA DOS SANTOS FIGUEIREDO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 2257201

 (Assinado eletronicamente em 07/06/2022 16:38 )
HELIANA FARIA METTIG ROCHA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 2441577

 (Assinado eletronicamente em 13/06/2022 11:22 )
JOAO MAURICIO SANTANA RAMOS

VICE DIRETOR DE UNIDADE - SUBSTITUTO

FARQ (12.01.57)

Matrícula: 2479073

 (Assinado eletronicamente em 07/06/2022 07:34 )
JOSE FERNANDO MARINHO MINHO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 3570313

 (Assinado eletronicamente em 06/06/2022 16:47 )
JOSE FERREIRA NOBRE NETO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 1157940

 (Assinado eletronicamente em 06/06/2022 17:23 )
LARISSA CORREA ACATAUASSU NUNES SANTOS

COORDENADOR - TITULAR

CECRE (12.01.57.17)

Matrícula: 2664536

 (Assinado eletronicamente em 07/06/2022 10:04 )
MARCIO COTRIM CUNHA

CHEFE - TITULAR

NTHPP/ARQ (12.01.57.16.02)

Matrícula: 1881257

 (Assinado eletronicamente em 07/06/2022 18:28 )
MARCOS ANTONIO MENEZES QUEIROZ

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 1031690

 (Assinado eletronicamente em 06/06/2022 15:43 )
MARIA PAULA DUNEL

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 2193365

 (Assinado eletronicamente em 06/06/2022 16:05 )
NIVALDO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 3420362



 (Assinado eletronicamente em 06/06/2022 21:59 )
RENATA INES BURLACCHINI PASSOS DA SILVA

PINTO
COORDENADOR - TITULAR

NEGSPP/ARQ (12.01.57.16.01)

Matrícula: 2222454

 (Assinado eletronicamente em 06/06/2022 16:10 )
ROBERIO DO NASCIMENTO COELHO

COORDENADOR - TITULAR

CCGAUN/FARQ (12.01.57.01)

Matrícula: 1493352

 (Assinado eletronicamente em 06/06/2022 17:24 )
SANANE SANTOS SAMPAIO

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CCARQ/FARQ (12.01.57.07)

Matrícula: 1118107

 (Assinado eletronicamente em 06/06/2022 17:54 )
SERGIO KOPINSKI EKERMAN

DIRETOR - TITULAR

FARQ (12.01.57)

Matrícula: 3466650
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