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

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

Ensino e Pesquisa (RNP), reuniu-se a Congregação da Faculdade, sob a 3 

presidência do Diretor, Professor Sergio Kopinski Ekerman, sendo registradas as 4 

presenças de: Professor João Maurício Santana Ramos, Vice-Diretor; Professora 5 

Glória Cecília dos Santos Figueiredo, Representante da FAUFBA no CAPEX; 6 

Professor Marcos Queiroz, Representante da FAUFBA no CAE; Professora Ariadne 7 

Moraes Silva, Coordenadora do Colegiado de Graduação Diurno; Professor 8 

Roberio Coelho, Coordenador do Colegiado de Graduação Noturno; Professor 9 

Nivaldo Vieira de Andrade Júnior, Coordenador do PPGAU; Professora Larissa 10 

Corrêa Acatauassú Nunes Santos, Coordenadora do MP – CECRE; Professora 11 

Heliana Faria Mettig Rocha, Coordenadora da RAU+E; Professora Renata Inês 12 

Burlacchini Passos da Silva Pinto, Coordenadora do Núcleo de Expressão Gráfica, 13 

Simulação, Projeto e Planejamento; Professor Edson Fernandes, Coordenador do 14 

Núcleo de Tecnologia, Projeto e Planejamento; Professor Fábio Velame, 15 

Representante Docente; Professora Gabriela Leandro Pereira, Representante 16 

Docente; Professor José Ferreira Nobre Neto, Representante Docente; Professor 17 

Pedro Aloísio Cedraz Nery, Representante Docente;  Carina de Carvalho 18 

Gonçalves, Representante Titular dos Técnicos Administrativos; Alexandre Pajeú, 19 

Representante Discente; Havendo quórum, o Senhor Diretor declara aberta a 20 

sessão para tratar da seguinte pauta: Inclusão de Pauta. Aditivo de Prazo TED 21 

IPHAN. Foi solicitado inclusão de pauta de um aditivo de prazo do TED IPHAN pela 22 

Professora Mariely Santana, a ser inserido após o Ponto 05. Encaminhamento: A 23 

ser aprovado por esta Congregação. Votação:  aprovado por unanimidade. Item 24 

01- Apresentação do Instituto de Computação. O Diretor Sergio Ekerman passa 25 

a palavra para as Convidadas, Prof. Fabíola Greve e Prof. Daniela Claro, do DCC- 26 

UFBA, que apresentaram a proposta de criação do Instituto de Computação da 27 

UFBA, inclusive potenciais parcerias com a Faculdade de Arquitetura. Item 02- 28 

Informes - Direção.    Apresentados por Sergio Ekerman. CAPEX. 1.Retomada 29 

das Obras. Informou-se que as obras na área da fonte, entorno e subsolo foram 30 

retomadas ao longo do mês de abril, assim como as obras de manutenção na 31 

cobertura do mezanino. 2. Obra do Anexo. Informou-se que a obra do anexo segue 32 

paralisada, processo de equilíbrio financeiro segue em curso. 3.Tenda Virtual. 33 

Informou-se que segue o planejamento para a Tenda Virtual, com a instalação de 34 

20 novas antenas de Wi-fi. 4. Autorização para atividades de Professor DE fora 35 

da UFBA. Informou-se que foi autorizada a solicitação de atividades fora da UFBA 36 

da Prof. Lorena Claudia Moreira, para ministrar um curso no SENAI-CIMATEC. 37 

CONSUNI. Apresentados por Sergio Ekerman. 1. Homenagem.  Foram 38 

homenageados com a honraria de Professor Emérito da UFBA, os Professores 39 

Jairnilson Paim (ISC) e Ordep Serra (FFCH). 2. Ato do dia 18/05. Informou-se do 40 

ato organizado para o dia 18 de maio, em protesto a grave situação orçamentária 41 

da UFBA.CAE. Apresentados por Marcos Queiroz. Minutas.  Informou-se que o 42 

CAE vem se reunindo cotidianamente na discussão de algumas minutas, como a 43 

do REGPG e a minuta da oferta de vagas para alunos estrangeiros, que será 44 

discutida como ponto de pauta nesta reunião. CAPEX. Apresentados por Glória 45 

Cecília Figueiredo. Minuta de Resolução de Especialização. Informou-se que 46 

houve o pedido no CAPEX para que se remetesse a discussão da Resolução à 47 



 

congregação, a ser discutida ainda nesta reunião, como ponto de pauta. Item 03- 48 

Apreciação de atas. Foram apreciadas as atas da reunião extraordinária do dia 07 49 

de maio de 2021, da reunião ordinária de 02 de outubro de 2020 e da reunião 50 

extraordinária de 18 de setembro de 2020.Encaminhamento: A ser apreciado por 51 

esta Congregação. Votação:  aprovado por unanimidade. Item 04- Minuta 52 

Resolução CAE - estudantes estrangeiros. Foi apresentado pelo Professor 53 

Marcos Queiroz a minuta da Resolução do CAE que trata da oferta de vagas para 54 

estudantes estrangeiros cujo país de origem tenha acordo de cooperação cultural, 55 

científica e tecnológica com o Brasil nos programas de pós-graduação stricto sensu 56 

da UFBA. Encaminhamento: Por remeter a minuta aos colegiados de pós-57 

graduação para discussão, com retorno à pauta da Congregação na Reunião 58 

Ordinária do mês de junho para maior discussão. Votação: aprovado por 59 

unanimidade. Item 05- Minuta Resolução CAPEX - lato sensu. Foi apresentado 60 

pela Professora Glória Cecília a minuta de Resolução CAPEX, que trata de 61 

especializações lato sensu. Item: Após extensa discussão, encaminhou-se a 62 

criação de um grupo de trabalho para discussão mais aprofundada e detalhada da 63 

minuta, formada pelas professora Glória Cecília e Thaís Portela, Heliana Mettig e 64 

Gabriela Leandro, a retornar posteriormente para esta Congregação, e de maneira 65 

mais urgente, para a próxima reunião do CAPEX, levar as questões da 66 

diferenciação entre cursos gratuitos e não-gratuitos e o tema da certificação de 67 

saberes para os mestres e instrutores. Votação: aprovado por unanimidade. Item 68 

06- Aditivo de Prazo TED IPHAN. Foi apresentado pela Professora Mariely Cabral 69 

a solicitação de um aditivo de prazo até 30 de dezembro de 2021 e de 70 

remanejamento de recursos para o TED 03/2019 - Projeto para Regulamentação 71 

de Intervenções nas áreas tombadas da zona central da Cidade de Salvador. 72 

Encaminhamento: a ser apreciado por esta Congregação. Votação: aprovado por 73 

unanimidade. Item 06- Relatório e Projetos de Extensão.  Foram apresentados 74 

pela Coordenadora de Extensão, Professora Thaís Portela, 02 propostas de 75 

projetos de extensão e 02 relatórios, que se encontram em anexo a esta ata. 76 

Encaminhamento: a ser apreciado por esta Congregação. Votação: aprovado por 77 

unanimidade. Item 07 - O que ocorrer. O Diretor Sergio Ekerman agradeceu a 78 

presença de todos os presentes nesta reunião e, não havendo mais nada a ser 79 

colocado, o senhor Diretor deu por encerrada a sessão, e para constar, eu, Carina 80 

de Carvalho Gonçalves, lavrei a presente ata com 82 linhas, que após ser lida e 81 

discutida, será aprovada e assinada por todos os presentes. Aprovada por 82 

unanimidade em 17.12.2021 83 



COORDENAÇÃO EXTENSÃO FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO FAUFBA:  07.05.2021

APRESENTAÇÃO PROPOSTAS E 
RELATÓRIOS

TOTAL:  02 propostas 
sem homologação e 02 
relatórios em  06páginas.

PROPOSTAS RECEBIDAS, NÃO APROVADAS PELA 
CONGREGAÇÃO

TOTAL:02

PROPONENTE 01 Leonardo dos Passos Miranda Name 

Proposta 16794 - ¡Genial! -- Formação em Estudos Decoloniais 

Modalidade Projeto

Ação Permanente 

CH Atividade 06

Periodicidade CH Mensal

Fonte Recurso Sem recursos financeiros.

Linha De Extensão Temas específicos / Desenvolvimento humano 

Resumo O ¡GENIAL!  FORMAÇÃO EM ESTUDOS DECOLONIAIS é um projeto de
extensão do Grupo de Pesquisa ¡DALE! - DECOLONIZAR A AMERICA 
LATINA E SEUS ESPACOS, cadastrado no CNPq desde 2016 (DE 2016 
a 2020, esteve ligado à UFBA; a partir de 2021, devido à redistribuição de
seu Líder, ganhou novo cadastro no diretório de grupos, agora vinculado 
à UFBA). Objetiva continuamente ofertar ações de extensão relacionadas
a temas, autoras e autores, epistemologias e metodologias decoloniais, 
ao que se pode incluir cursos presenciais (dependendo da retomada das 
aulas presenciais), cursos online, seminários e coloquios online, 
divulgacao de conteudos por videos (videoaulas, videopalestras, 
videoconferencias, entrevistas) ou podcasts (entrevistas, debates etc.) e 
publicacoes online ou impressas (livros, revistas de linguagens mais 
acessiveis, prospectos etc.).

Público Escritores, movimentos sociais, público externo à universidade 



interessado na temática. Representantes de movimentos sociais ou 
ONGs, servidores/as de 

Local A depender de cada atividade prevista no projeto 

Período Período Inicial12/04/2021 Final11/04/2022 

Parecer Esta  proposição de um projeto permanente, voltado para público externo 
à universidade interessado na temática decolonial pela proposição de 
variadas ações de extensão relacionadas a temas, autoras e autores, 
epistemologias e metodologias por meio de cursos presenciais 
(dependendo da retomada das aulas presenciais), cursos online, 
seminários e coloquios online, divulgacao de conteudos por videos 
(videoaulas, videopalestras, videoconferencias, entrevistas) ou podcasts 
(entrevistas, debates etc.) e publicações online ou impressas (livros, 
revistas de linguagens mais acessíveis, prospectos etc.).

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

A Congregação  vota  favorável à homologação.

 

PROPONENTE 01 Gabriela Leandro Pereira 

Proposta 16849 - Partilhas Transatlânticas - 2ª edição 

Modalidade Evento 

Ação Eventual 

CH Atividade 12

Periodicidade CH Total 

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Linha De Extensão Desenvolvimento urbano 

Resumo A proposta refere-se à 2ª edição do Seminário Partilhas Transatlânticas, 
realizado pela 1ª vez em 2019, em Salvador, organizado pelo grupo de 
estudos Corpo, Discurso, Território (Lugar Comum /FAUFBA). O 
Seminário acontecerá em 2021 de forma remota, através de 
videoconferências, no qual pretende-se criar um ambiente virtual de 
trocas, voltado para o intercâmbio de saberes afrodiaspóricos, reunindo 
estudantes, arquitetxs, urbanistas, artistas e pesquisadores interessadxs 
no diálogo sobre a produção de imaginários de cidade, informadxs pelo 
debate do Atlântico Negro. A atividade contará com: exibição de conteúdo
audiovisual através de chamada pública; Mesas Redondas com 
arquitetxs, artistas e pesquisadorxs de Cabo Verde, África do Sul, Angola,
Estados Unidos e Brasil; produção de e-book com conteúdos do 
seminário. A atividade contará com a participação da arquiteta 
caboverdiana Patti Anahory na organização do evento junto com o grupo,
um desdobramento da 1ª edição na qual foi convidada. 



Público estudantes de graduação, técnicos e professores de distintas IES, 
integrantes de movimentos sociais, sociedade civil, artistas, arquitetxs, 
educadores 

Local plataformas de video-conferência 

Período Período Inicial 15/07/2021  Final: 22/07/2021

Dias da semana: Ter - Qui – Sab  Horario:9h-12h 

Parecer A proposta de Evento  Seminário Partilhas Transatlânticas, se apresenta 
em sua 2ª edição, organizado pelo grupo de estudos Corpo, Discurso, 
Território (Lugar Comum /FAUFBA). O Seminário acontecerá em 2021 de
forma remota, através de videoconferências, no qual pretende-se criar um
ambiente virtual de trocas, voltado para o intercâmbio de saberes 
afrodiaspóricos, reunindo estudantes, arquitetxs, urbanistas, artistas e 
pesquisadores interessadxs no diálogo sobre a produção de imaginários 
de cidade, informadxs pelo debate do Atlântico Negro.

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

A Congregação  vota  favorável à homologação.

RELATÓRIOS TOTAL: 02

PROPONENTE 01 Aline Maria Costa Barroso 

Relatório 8712 - Espaços livres e aropriações da comunidade neste novo contexto 
da pandemia: a Praça de Saramandaia. 

Atividades 
vinculadas

Originado a partir da Proposta de nº 15856 

Data aprovação 29/09/2020 

Ch Atividade 10

Periodicidade Ch Semanal

Fonte Recurso Atividade Possui Recursos Financeiros . Instituição de Fomento .

Instituições 
vinculadas

Sim 

Relatório O desenvolvimento do trabalho remoto foi bastante complexo pois além 
de necessitar de uma adequação dos participantes a esta nova realidade,
contou com vários eventos externos, tais como as campanhas eleitorais, 
que envolveram fortemente os moradores de Saramandaia, 



impossibilitando um contato virtual contínuo com o projeto, além disso, a 
própria dificuldade dos moradores em utilizar as ferramentas virtuais 
também impossibilitou que algumas atividades, que haviam sido 
inicialmente pensadas, fossem realizadas. Cada aluno ficou responsável 
por um grupo de atividades, sendo os resultados obtidos: a elaboração e 
divulgação de dois vídeos sobre a praça, e um artigo científico em 
processo final de revisão para publicação em revista científica. 

Devido as dificuldades do trabalho remoto e do desenvolvimento de todas
as atividades de forma unicamente virtual, não foi possível articular 
nenhuma atividade deste projeto de extensão com as disciplinas 
ofertadas durante o Semestre Letivo Suplementar. 

Os produtos desenvolvidos durante esse período foram frutos, também, 
dos dois anos iniciais da pesquisa desenvolvida dentro do grupo de 
pesquisa Lugar Comum, intitulada: Espaços públicos e sua apropriação 
pela comunidade: o caso de Saramandaia. 

Este programa foi inserido em um projeto amplo de atuação do grupo de 
pesquisa Lugar Comum junto a comunidade de Saramandaia, como tal, 
foi delineado para complementar os objetivos dos projetos de pesquisa e 
extensão anteriormente desenvolvidos, considerando o contexto atual de 
pandemia e a inviabilidade de desenvolvimento de atividades presenciais 
e coletivas. Para tanto, seu objetivo principal foi contribuir com a 
consolidação adequada do espaço livre comunitário neste momento atual
de novos usos e condutas urbanos. Para cumprir com dito objetivo, foram
desenvolvidos dois grupos de atividades: (i) desenvolvimento de vídeos 
educativos/ilustrativos para a conscientização da população local para o 
uso adequado da praça durante a pandemia, bem como, para 
demarcação da memória do processo de conquista do referido espaço; 
(ii) organização e análise dos dados coletados durante os primeiros anos 
da pesquisa, e produção de material científico para divulgação dos 
mesmos. 

Público Aproximado 12.000

Local online 

Período Período Inicial 01/09/2020 Final: 28/02/2021

Parecer Esta ação de extensão faz parte de uma pesquisa desenvolvida pelo  
grupo de pesquisa Lugar Comum, intitulada: Espaços públicos e sua 
apropriação pela comunidade: o caso de Saramandaia  que no contexto 
da pandemia readequou as atividades, com cada aluno ficando  
responsável por um grupo de atividades, resultando na elaboração e 
divulgação de dois vídeos sobre a praça, e um artigo científico em 
processo final de revisão para publicação em revista científica. 

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

A Congregação  vota  favorável à homologação.



PROPONENTE 01 Jose Carlos Huapaya Espinoza 

Relatório 8853 - 2º Colóquio Mulher, Cidade e Arquitetura 

Atividades 
vinculadas

Originado a partir da Proposta de nº 16616 . Este relatório é referente à 
uma atividade eventual 

Data aprovação 09/04/2021 

Ch Atividade 12

Periodicidade Ch Total 

Fonte Recurso

Instituições 
vinculadas

Sim 

Relatório Não houve alterações significativas. A única mudança foi a alteração da 
carga horária de 8 para 12h. 

As mesas temáticas levaram em consideração a discussão do ensino de 
temas relacionados a gênero e feminismo. A participação de alunas e 
alunas de graduação permitiu discutir de que forma estes temas vem 
sendo ou não incorporados nos currículos dos cursos de arquitetura e de 
urbanismo. Foi discutida também a experiência da disciplina "Gênero, 
Natureza, Cidade e Arquitetura" ministrada no semestre suplementar na 
FAUFBA e o Manifesto resultado dessa experiência. 

As mesas temáticas voltadas para as pesquisas deram um panorama 
geral das abordagens que diversas pesquisadoras do país vêm 
desenvolvendo nos diversos projetos de pesquisa. Além de permitir aos 
participantes estar antenados em relação às pesquisas atuais, essa 
atividade permitiu o fortalecimento e criação de redes de pesquisas. 

O 2º Colóquio: Mulher, Cidade e Arquitetura na Pandemia, acontecerá 
entre os dias 26 e 27 de março de 2021, em virtude da pandemia, será 
um evento virtual, porém, mantendo a tradição de envolver os grupos na 
organização, esta edição terá Brasília como sede organizadora. De 2019 
para 2021, muita coisa mudou e, infelizmente, as questões ligadas às 
mulheres, profissão e cidade, sofreram e retrocederam pela situação 
política e econômica que enfrenta o país, aliada à grave situação da 
pandemia mundial. Dentro desta perspectiva, entendemos que é 
necessário ampliar o debate, buscando o estado da arte das pesquisas, 
além de fortalecer os grupos ativos. Também queremos trazer para o 
evento, um debate sobre o espaço das mulheres na profissão e na 
participação política. Dessa forma, o 2° Colóquio Mulher, Cidade e 
Arquitetura - Na Pandemia será dividido em 04 Mesas Redondas 
abordando diferentes dimensões dos desafios postos pela Pandemia de 
Covid-19. 



Público Total Concluintes: 300 Total Aproximado: 320

Local Via Virtual - UnB/UFBA 

Período Período Inicial: 26/03/2021 Final: 27/03/2021 

Parecer A ação de extensão 2º Colóquio Mulher, Cidade e Arquitetura  aconteceu 
entre os dias 26 e 27 de março de 2021, com o aumento da carga horária
inicial proposta. Ofertou debate  social relevante, para um público amplo 
e em parceria com outra instituição federal de ensino, de modo remoto, 
dada as condições da pandemia.

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

A Congregação  vota  favorável à homologação.
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