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Em cinco de agosto de dois mil e vinte e dois, 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 

Professora Thaís Portela, Representante Suplente da FAUFBA no CAPEX; 5 

Professor Marcos Antônio Menezes Queiroz, Representante da FAUFBA no CAE; 6 

Professora Sanane Santos Sampaio, Coordenadora do Colegiado de Graduação 7 

Diurno; Professor Roberio do Nascimento Coêlho, Coordenador do Colegiado de 8 

Graduação Noturno; Professora Larissa Corrêa Acatauassú Nunes Santos, 9 

Coordenadora do MP – CECRE; Professora Renata Inês Burlacchini Passos da 10 

Silva Pinto, Coordenadora do Núcleo de Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e 11 

Planejamento; Professora Luciana Calixto Lima,  Vice-Coordenadora do Núcleo de 12 

Tecnologia, Projeto e Planejamento; Professor José Fernando Marinho Minho, 13 

Representante Docente Suplente; Professora Patrícia Marins Farias, 14 

Representante Docente Suplente; Dayane Souza Santos, Representante dos 15 

Técnicos-Administrativos; e, como, convidados os Professores Rodrigo Scheeren 16 

e Lorena Claudia de Souza Moreira.  Havendo quórum, o Diretor declarou aberta a 17 

sessão para tratar da seguinte pauta: 1. Informes. 18 

Direção/CONSUNI/CAE/CAPEX. Direção. Matrícula. A matrícula presencial de 19 

estudantes para 2022.2 iniciou-se em 04/08/2022 e vai até 11/08/2022, de acordo 20 

com escalonamento previamente divulgado pelo apoio acadêmico. Inauguração 21 

do Anexo. A inauguração do prédio anexo ocorrerá no dia 11/08/2022, com evento 22 

viabilizado através de mobilização coletiva entre da comunidade FAUFBA.  23 

Emenda Parlamentar. Estão sendo feitos esforços para efetivação dos 24 

investimentos advindos da receita da Emenda Parlamentar destinada à FAUFBA 25 

pela Deputada Alice Portugal, buscando a arquisição de mateiais e realização de 26 

serviços em conformidade com o plano aprovado por esta Congregação no ano de 27 

2021. Arquisur. Foram recebidas em torno de 10 inscrições para o Prêmio 28 

Aroztegui e os trabalhos estão sendo avaliados pela Comissão Interna.  PDP. 29 

Informou-se que a PRODEP encaminhou informações referentes ao Plano de 30 

Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2023 e que em breve novas instruções 31 

internas para servidores da FAUFBA ser. Marcação de Férias. A marcação de 32 

férias para 2023 já está disponível no SIGRH, porém ainda não está sendo 33 

homologada devido o calendário acadêmico de 2023 ainda não ter sido divulgado. 34 

Nota de Falecimento. Informou-se do falecimento do Sr. José Ribeiro de Lima, pai 35 

do docente José Antônio Ribeiro de Lima, manifestando os sentimentos da 36 

Comunidade FAUFBA para com os familiares e amigos. Colegiado.  A 37 

Coordenadora Sanane Sampaio informou que houve um encontro com o Núcleo de 38 

Apoio Psicopedagógico da Faculdade de Medicina, com o intento de viabilizar a 39 

implantação de um Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial em cada Unidade 40 

de ensino. Foi encaminhado um documento de referência para que os interessados 41 

possam contribuir com sugestões e melhorias. 2. Relatórios e Projetos de 42 

Extensão.  Foram apresentados pelo Diretor Sergio Ekerman, 03 propostas de 43 

extensão e 03 relatórios para apreciação desta Congregação, que se encontram 44 

anexos a esta ata. Encaminhamento:Pela aprovação das propostas e relatórios 45 

apresentados a esta Congregação. Votação: aprovado por unanimidade. 3. 46 

Relatórios Finais de Monitoria 2022.1. Ponto suspenso e adiado para reunião 47 



 

posterior. 4. Apreciação de ata. Ponto suspenso e adiado para reunião posterior. 48 

5. Calendário de TFG. O Professor Roberio Coelho, Coordenador do Colegiado de 49 

Curso Noturno, apresentou o Calendário de TFG, com data limite para inscrição em 50 

08/08, através de formulário na plataforma moodle; dia 23/09 como data limite para 51 

que o estudante se declare como concluinte; 15/10 como data limite para realização 52 

de pré-banca e envio de parecer; 20/10 como data limite para o cadastramento da 53 

defesa final pelo estudante; no período de 01/12 a 12/12 ocorrerá a realização das 54 

bancas de defesas e dia 13/12 como data limite para envio, pelo orientador,  do 55 

parecer da defesa. Reforçou-se que todo o processo de inscrições e envios será 56 

realizado através da plataforma moodle. Encaminhamento: Pela aprovação do 57 

Calendário de TFG por esta Congregação.Votação: aprovado por unanimidade 6. 58 

Concursos Docentes - Baremas, normas complementares e coordenação. Foi 59 

apresentado pela Professora Lorena Claudia Moreira barema proposto para o 60 

Concurso da área de Desenho e Meios de Representação e Expressão, com 61 

alterações feitas na área de títulos acadêmicos, para aumentar a pontuação de 62 

títulos na área temática do concurso e diminuir a pontuação máxima por títulos 63 

profissionais de acordo com o perfil da vaga. Professor Sergio Ekerman apresentou 64 

proposta de revisão do barema do concurso para área de Planejamento Urbano e 65 

Regional, realizada pela Profa. Glória Cecília, colaborando no âmbito da comissão 66 

específica, e também proposta de revisão para o barema do concurso da área de 67 

Projeto de Arquitetura, de Urbanismo e de Paisagismo, com ênfase em Projeto 68 

Urbanístico, Desenho Urbano e Infraestrutura. Encaminhamento 1: Pela 69 

aprovação do baremas do concurso de Desenho e Meios de Representação e 70 

Expressão, conforme trazido pela Comissão. Votação:  7 votos favoráveis e 01 71 

abstenção. Encaminhamento 2: Pela aprovação do barema do concurso de 72 

Planejamento Urbano e Regional, conforme as modificações trazidas, exceto nas 73 

partes de prova escrita, didática e de memorial, valendo as alterações propostas 74 

para avaliação e pontuação da prova de títulos. Votação:  7 votos favoráveis e 01 75 

abstenção. Encaminhamento 3:  Pela aprovação do alterações nas pontuações 76 

máximas da prova de títulos no barema do Concurso de Projeto de Arquitetura, de 77 

Urbanismo e de Paisagismo, com ênfase em Projeto Urbanístico, Desenho Urbano 78 

e Infraestrutura. Votação: 7 votos favoráveis e 01 abstenção. Foram também 79 

apresentadas as normas complementares dos três concursos a serem 80 

posteriormente publicadas no site concursos.ufba.br. e no site desta Faculdade de 81 

Arquitetura, no mesmo padrão das normas complementares utilizadas para o 82 

concurso do edital 2021. Encaminhamento: Pela aprovação das normas 83 

complementares por esta Congregação. Votação: aprovada por unanimidade. Foi 84 

indicado que os Coordenadores dos Núcleos indicassem nomes para as 85 

Coordenações dos Concurso até a próxima reunião desta Congregação, agendada 86 

para 26 de agosto de 2022. Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. 87 

Votação: aprovado por unanimidade. 7. O que ocorrer. Foi compartilhado com a 88 

Congregação a consulta de candidato ao concurso de Planejamento Urbano e 89 

Regional referente a que a graduação em Engenharia Civil ser considerada dentre 90 

“áreas afins” para efeito de qualificação à inscrição, desde que o candidato tenha 91 

doutorado na área específica de Planejamento Urbano e Regional. Tendo sido 92 

posta a questão, e após debate, solicitou-se a aprovação desta Congregação para 93 

que se considerasse a graduação em Engenharia Civil uma área afim, tendo em 94 

vista a formação doutoral específica para o concurso em questão. 95 

Encaminhamento: a ser aprovado por esta Congregação. Votação: aprovado por 96 

unanimidade. Informou-se que a servidora Dayane Souza Santos assumirá a 97 



 

Chefia do Apoio Administrativo a partir de 15/08/2022 em substituição a Daiane 98 

Fonseca Pereira que se afastará de suas funções por 02 anos para conclusão de 99 

seu doutorado. O Núcleo de Expressão Gráfica apresentou sugestões de nomes 100 

internos e externos para compor a Banca Examinadora do Concurso de Desenho 101 

e Meios de Representação e Expressão. Segue a lista de sugestões de membros 102 

internos, a docente Érica de Sousa Checcucci como membro titular interno e as 103 

docentes Luciana Guerra Santos Mota, Heliana Faria Mettig Rocha e Izarosara 104 

Borges Rahy, como membros suplentes. E como sugestões de membros externos, 105 

os docentes Rejane de Moraes Rego (UFPE) e Frederico Braida Rodrigues de 106 

Paula (UFJF), como membros externos titulares; Underléa Miotto Bruscato 107 

(UFRGS); Daniela Andrade Monteiro Veiga (UESB); Daniel de Carvalho Moreira 108 

(UNICAMP); Paulo César Castral (USP); Vinicius Albuquerque Fulgêncio (UFPE) e 109 

Gabriel Girnos de Souza (UFF-RJ), como sugestões de membros externos 110 

suplentes. Encaminhamento: a ser aprovado por esta Congregação. Votação: 111 

aprovado por unanimidade. Foi indicada a Professora Lorena Claudia de Souza 112 

Moreira, como Coordenadora do Concurso de Desenho e Meios de Representação 113 

e Expressão. Encaminhamento: a ser aprovado por esta Congregação. Votação: 114 

aprovado por unanimidade. O Diretor Sergio Ekerman agradeceu a presença de 115 

todos os presentes nesta reunião e, não havendo mais nada a ser colocado, deu 116 

por encerrada a sessão, e para constar, eu, Carina de Carvalho Gonçalves, lavrei 117 

a presente ata com 119 linhas, que após ser lida e discutida, será aprovada e 118 

assinada por todos os presentes. Aprovada na reunião de 26.08.2022 119 



COORDENAÇÃO EXTENSÃO FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO FAUBA: 04.08.2022

APRESENTAÇÃO PROPOSTAS E RELATÓRIOS TOTAL:  03
propostas sem 
homologação e 03 
 relatórios em  08 páginas.

PROPOSTAS RECEBIDAS, NÃO APROVADAS PELA 
CONGREGAÇÃO

TOTAL:06

PROPONENTE 01 Marcia Genesia de Sant Anna 

Proposta 18522 - Mini Curso "Extensão" ou "dispersão" urbana: projeto ou política?

Modalidade Curso

Ação Eventual

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

CH Atividade 17H

Periodicidade CH Total

Linha De Extensão  Desenvolvimento urbano 

Resumo O mini-curso é parte da cooperação internacional estabelecida entre o 
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e a École 
d"Urbanisme de Paris (Université de Paris-Est) por meio de projeto 
aprovado no âmbito do Programa Capes-PrInt/UFBA. Destina-se a 
estudantes de graduação e de pós-graduação, profissionais do campo da
arquitetura e urbanismo, assim como a membros de movimentos sociais 
urbanos, associações de moradores e de bairro e demais interessados 
nos temas da extensão e da dispersão urbana e nos projetos e políticas 
voltados para a contensão, planejamento e/ou gestão desses processos. 

Público Estudantes de outras universidades, profissionais de arquitetura e 
urbanismo, membros de movimenttos sociais e de associações de 
moradores ou bairros 

Local Canal da FAUFBA no Youtube 

Período  Período  Inicial   02/08/2022    Final   11/08/2022               Dias da 



semana:   Ter - Qui               Horario   14:00 - 18:00 h 

Parecer Extensão modalidade curso, de 17 horas totais,  parte da cooperação 
internacional estabelecida entre o PPGAU e a École d"Urbanisme de 
Paris (Université de Paris-Est) por meio de projeto aprovado no âmbito do
Programa Capes-PrInt/UFBA. Destina-se a estudantes de graduação e de
pós-graduação, profissionais do campo da arquitetura e urbanismo, assim
como a membros de movimentos sociais urbanos, associações de 
moradores e de bairro e demais interessados nos temas da extensão e 
da dispersão urbana e nos projetos e políticas voltados para a contensão,
planejamento e/ou gestão desses processos

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

A Congregação  vota  _  à homologação.

PROPONENTE 02 Nivaldo Vieira de Andrade Junior 

Proposta 18523 - Seminário "Historia de la Conservación del Patrimonio Edificado 
en América Latina y el Caribe" 

Modalidade Evento

Ação Eventual

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

CH Atividade 08H

Periodicidade CH Total

Linha De Extensão Patrimônio cultural, histórico e natural 

Resumo O Seminário foi realizado pela UFBA, através do Grupo de Pesquisa 
"Projeto, cidade e memória" do PPG-AU, em parceria com o ICCROM 
(International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of 
Cultural Property), sediado em Roma, e com a Universidad de Playa 
Ancha (UPLA), sediada em Valparaíso (Chile). O evento teve como 
objetivos divulgar e ampliar o "Grupo de Investigación Historia y Teoría de
la Conservación Patrimonial en América Latina y el Caribe" 
(GIHTCPALC), formado por essas três instituições. O GIHTCPALC é um 
grupo de estudos permanente sobre os processos históricos que 
constituíram o campo da conservação do patrimônio móvel e imóvel na 
América Latina e no Caribe. O evento, realizado nos dias 12 e 13 de julho
de 2022 através da plataforma Zoom, com transmissão pelo Canal do 
ICCROM no YouTube, contou com a participação de pesquisadores da 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru, além do ICCROM. 

Público Pesquisadores da história e teoria da preservação do patrimônio 
edificado na América Latina 



Local https://www.youtube.com/user/ICCROM07 

Período  Período  Inicial   12/07/2022    Final   13/07/2022               Dias da 
semana:   Ter - Qua               Horario   9h às 13h (horário de Brasília) 

Parecer Extensão modalidade evento, de 08 horas totais, o  Seminário "Historia 
de la Conservación del Patrimonio Edificado en América Latina y el 
Caribe" é realização do Grupo de Pesquisa "Projeto, cidade e memória" 
do PPG-AU, em parceria com o ICCROM (International Centre for the 
Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), sediado 
em Roma, e com a Universidad de Playa Ancha (UPLA), sediada em 
Valparaíso (Chile). Conta com a participação de pesquisadores da 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru, além do ICCROM.

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

A Congregação  vota  _  à homologação.

PROPONENTE 03 Lucianne Fialho Batista 

Proposta 18526 - Seminário Anual do Grupo de Estudos em Arquitetura e 
Engenharia Hospitalar (GEA-hosp) 

Modalidade Evento

Ação Eventual

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

CH Atividade 10H

Periodicidade CH Semanal

Linha De Extensão  Educação profissional 

Resumo Seminário Anual do Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia 
Hospitalar (GEA-hosp) efetuado em parceria com a Associação Brasileira 
para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar (ABDEH), com a 
participação de comunidade acadêmica e externa com interesse na área 
da Arquitetura e Saúde. 

Público  Arquitetos, Engenheiros e Estudantes 

Local via internet 

Período  Período  Inicial   28/07/2022    Final   29/07/2022               Dias da 
semana:   Qui - Sex               Horario   8 às 18h 



Parecer Extensão modalidade evento, de 10 horas totais, o Seminário Anual do 
Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar (GEA-hosp) é 
proposto em parceria com a Associação Brasileira para o 
Desenvolvimento do Edifício Hospitalar (ABDEH), com a participação de 
comunidade acadêmica e externa com interesse na área da Arquitetura e 
Saúde. 

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

A Congregação  vota  _  à homologação.

 

RELATÓRIOS TOTAL: 03

PROPONENTE 01 Marcia Genesia de Sant Anna 

Relatório 9964 - 3° SEMINÁRIO ARQUITETURA VERNÁCULA/POPULAR 

Originado a partir 
da Proposta de nº 

17536 

Data aprovação 05/11/2021 

Fonte Recurso Atividade Possui Recursos Financeiros.  Instituição de Fomento  

Local Plataforma Zoom 

Instituições 
Vinculadas  

Sim

Ch Atividade 40H

Periodicidade Ch Total

Período Período  Inicial   10/11/2021   Final   12/11/2021   

Relatório O evento foi realizado em parceria com a Escola de Arquitetura da UFMG
e foi apoiado financeiramente pela Fundação de Amparo à Pesquisa de 
MInas Gerais - FAPEMG

O seminário articula-se às disciplinas ofertadas à graduação e à pós-
graduação por membros do Grupo de Pesquisa Arquitetura Popular: 



espaços e saberes (ARQ POP), a saber: Técnicas Restropectivas, 
Tópicos Especiais em Arquitetura e Urbanismo - Arquitetura Popular e 
com a disciplina Arquitetura Popular e Patrimônio, ofertada durante a 
pandemia de Covid 19 em modo remoto a alunos dos cursos de 
graduação e pós-graduação em arquitetura e urbanismo. 

A atividade articula-se aos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos 
membros do Grupo de Pesquisa ARQ POP, a saber: Arquiteturas e 
configurações espaciais de comunidades indígenas e quilombolas no 
Brasil e na Bahia; O Popular na Rua: Design, arquiteturas e 
configurações espaciais nas festas populares e comércio de rua 
brasileiros e Projeto Inventário nacional das referências Culturais: 
identificação dos mestres e artifices da construção civil tradicional da 
Chapada Diamantina.

O seminário contou com a aprticipação de nomes ilustres do campo de 
estudos sobre arquitetura popular, como Marcel Vellimga, da Oxford 
Brookes University - Reino Unido (atual editor da Enciclopédia da 
Arquitetura Vernacular do Mundo), Javier Perez Gil da Universidade de 
Valladolid - Espanha e de Victor Mestre, arquiteto-doutor e pesquisador 
independente sobre arquitetura popular lusitana. Participaram das 
Sessões temáticas. Renomados pesquisadores brasileiros participaram 
das três sessões temáticas e das três mesas redondas realizadas, com a 
apresentação e debate de 132 trabalhos de pesquisa selecionados. A 
realização do evento atingiu então todos os seus objetivos, notadamente 
o da consolidação de uma rede de pesquisadores sobre o tema da 
arquitetura popular no plano nacional, envolvendo todas as regiões do 
país, e sua articulação com as principais universidades estrangeiras que 
pesquisam este tema de modo sistemático.

Público atingido  Total Concluintes   195 

Parecer O evento  3° SEMINÁRIO ARQUITETURA VERNÁCULA/POPULAR, de 
40 horas totais, foi realizado pelo Grupo de Pesquisa Arquitetura Popular:
espaços e saberes (ARQ POP) em parceria com a Escola de Arquitetura 
da UFMG e foi apoiado financeiramente pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa de MInas Gerais – FAPEMG. Foi  articulada à disciplina 
Técnicas Restropectivas, Tópicos Especiais em Arquitetura e Urbanismo -
Arquitetura Popular e com a disciplina Arquitetura Popular e Patrimônio e 
a projetos de pesquisa do grupo ARQ POP. Contou com a participação 
de nomes renomados neste campo de pesquisa e com um total de 195 
concluintes.

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

A Congregação  vota  _  à homologação.



PROPONENTE 02 Luciana Guerra Santos Mota 

Relatório  9786 - Oficina 1 - Desenho Técnico Arquitetônico 

Originado a partir 
da Proposta de nº 

17838 

Data aprovação  11/03/2022 

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Local Local da 
Realização   https://classroom.google.com/u/0/c/NDU1ODYyNjQ4Nz 

Instituições 
Vinculadas  

Não 

Ch Atividade 08H

Periodicidade Ch Total

Período Período  Inicial   28/03/2022   Final   18/04/2022   

Relatório Este curso foi planejado a partir do desenvolvimento de uma metodologia 
de ensino criada para a disciplina Desenho Arquitetônico IIA por 
professores do Núcleo de Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e 
Planejamento. 

O curso realizado visa capacitar professores e interessados na docência 
na área de representação gráfica aplicada. O curso tem um caráter 
extremamente prático e tem o objetivo de demostrar a metodologia 
utilizada no ensino do desenho técnico utilizando ferramentas 
computacionais como o AutoCAD, Revit e Sketchup. Houve uma grande 
procura pelo curso, não só por docentes como também arquitetos recém-
formados. Foram selecionadas 20 pessoas para iniciarem curso. Doze 
alunos conseguiram acompanhar a maioria das aulas online, porém 
apenas 7 concluíram as atividades propostas para certificação.

Público atingido Total Concluintes   7  

Parecer Relatório de curso de 08 horas totais, Oficina 1 - Desenho Técnico 
Arquitetônico, articulada a disciplina  Desenho Arquitetônico IIA voltado 
para formação e atualização de professores de desenho ou de 
interessados na docência. Teve 20 inscritos, 12 participantes na maioria 
das aulas online e 07 concluintes que realizaram todas as atividades do 
curso.

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

A Congregação  vota  _  à homologação.



PROPONENTE 03  Marcia Genesia de Sant Anna 

Relatório  9961 - Caminhada nos territórios negros do Centro antigo de Salvador - 
Direito à cidade em disputa 

Originado a partir 
da Proposta de nº 

18373

Data aprovação 03/06/2022 

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros

Local  Faculdade de Arquitetura da UFBA - ruas do centro antigo de Salvador 

Instituições 
Vinculadas  

Não

Ch Atividade 08H

Periodicidade Ch Total

Período Período  Inicial   16/06/2022   Final   16/06/2022   

Relatório A atividade contou com a participação de movimentos sociais sediados 
no Centro antigo de Salvador, como AMACH, MSTB, Amigos de Gegê da 
Gamboa, Movimento Cultural Que Ladeira é Essa da Preguiça, Artífices 
da Conceição, Articulação do Centro Antigo, dentre outros.

A Caminhada articula-se a atividades e disciplinas ofertadas pelos 
Grupos de Pesquisa Arquitetura Popular: espaços e saberes (disciplina 
Arquitetura Popular e Patrimônio); Etnicidades (disciplina Arquiteturas 
Afro-Brasileiras); Lugar Comum (disciplina Perícia Popular no Centro 
Histórico de Salvador e Política, Democracia e Direito à Cidade. 

A atividade articula-se aos projetos de pesquisa Regulamentação de 
Intervenções nas Áreas Tombadas da Zona Central de Salvador (Grupo 
de Pesquisa ARQ POP); ARQUITETURAS AFRO-DIÁSPORICAS NAS 
AMÉRICAS: Arquiteturas Afro-Latinas, Afro-Caribenhas, Afro-Americanas
e Afro-brasileiras (Grupo de Pesquisa Etnicidades); Observatório de 
Conflitos Urbanos em Territórios Populares e Territórios populares: 
Reestruturação territorial, desigualdades e resistências nas metrópoles 
brasileiras (Grupo de Pesquisa Lugar Comum).

A atividade desenvolveu-se em setores do Centro Antigo (Tororó e 
Gamboa) e do Centro Histórico de Salvador (da Praça Castro Alves ao 
Largo do Santo Antônio Além do Carmo), com foco nos setores, sítios e 
edificações que testemunham memórias e lutas por permanência e 
moradia digna de comunidades negras que habitam essas áreas. A 
caminhada focalizou também os testemunhos e marcas físicas deixadas 
por ações e projetos de expulsão desses moradores e voltadas para sua 



substituição e para a gentrificação urbana que vêm sendo empreendidas 
pelo poder público a partir da segunda metade do século XX e até o 
momento presente, representadas por iniciativas como a implantação de 
shopping na área da ZEIS do Tororó, a instalação de hotéis de alto luxo 
na rua Chile, a implantação de empreendimentos imobiliários e 
comerciais de alto luxo na borda da baía de Todos os Santos, dentre 
outros.

Público atingido  Total Aproximado   40 

Parecer A “Caminhada nos territórios negros do Centro antigo de Salvador - 
Direito à cidade em disputa” foi evento de 08 horas totais, articulado com 
disciplinas e pesquisas, e foi realizado no dia  16.06.2022. Contou com a 
participação de movimentos sociais sediados no Centro antigo de 
Salvador, como AMACH, MSTB, Amigos de Gegê da Gamboa, 
Movimento Cultural Que Ladeira é Essa da Preguiça, Artífices da 
Conceição, Articulação do Centro Antigo, dentre outros. 0 foco da ação 
foram os testemunhos e marcas físicas deixadas por ações e projetos de 
expulsão dos moradores pela gentrificação urbana empreendidas pelo 
poder público, da segunda metade do século XX e até o momento 
presente.

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

A Congregação  vota  _  à homologação.
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CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

EDITAL nº 04/2022 

FACULDADE DE ARQUITETURA 

 

Área de Conhecimento:   

Planejamento Urbano e Regional; 

Cargo: Professor Adjunto A, Classe A, RT: DE 

 

NORMAS COMPLEMENTARES – PROVA ESCRITA  

APROVAÇÃO - REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO EM 05/08/2022 

 

Com base no disposto no Edital 04/2022, a Congregação da Faculdade de Arquitetura da UFBA, 

reunida no dia 05/08/2022, estabelece: 

1. A prova escrita terá duração máxima de cinco (5) horas, incluído o tempo para a consulta 

bibliográfica; 

2. O tempo máximo de 60 (sessenta) minutos para consulta bibliográfica, em livros, periódicos, 

e outros documentos bibliográficos, material impresso ou manuscrito de propriedade ou sob 

a responsabilidade do candidato. 

3. A Faculdade de Arquitetura não disponibilizará material bibliográfico durante a realização da 

consulta; 

4. É proibida a utilização de qualquer equipamento/aparelho eletrônico (laptop, tablet, livro 

eletrônico, relógio digital e/ congênere), inclusive os de comunicação, incluindo celular e 

relógio digital/multimídia (Apple Watch e/ou congêneres), durante o período de consulta e 

de continuidade da prova escrita; 

5. O candidato que estiver portando quaisquer dos equipamentos/aparelhos eletrônicos citados 

no parágrafo anterior, deverá desligar os mesmos e guardá-los junto aos seus demais 

pertences, visto que, será imediatamente eliminado do certame o candidato que for 

surpreendido no uso desses equipamentos/aparelhos, durante a realização da consulta e da 

continuidade da prova escrita; 

6. O local da consulta será o mesmo de realização da prova escrita, no qual o candidato deverá 

permanecer durante todo o período. Em caso de necessidade de se ausentar do local, será 

acompanhado por alguém designado pelo Presidente da Banca Examinadora. 

7. Os candidatos poderão fazer anotações durante o período da consulta, em papel ofício 

disponibilizado e assinado pelo Presidente da Banca Examinadora. As anotações ou 
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rascunhos feitos durante a consulta não devem ser assinados pelo candidato e serão 

anexados à prova escrita. 

8. Durante o tempo de realização da prova escrita, os candidatos não poderão utilizar as 

anotações ou rascunhos feitos durante o tempo de consulta. 

9. Todo o material utilizado para a consulta bibliográfica deverá ser guardado pelo candidato ao 

término do período de consulta bibliográfica. 

10. Não será admitido durante a realização da prova escrita, incluída a consulta, a interferência 

ou participação de outras pessoas e/ou a comunicação direta ou indireta entre os 

candidatos. 

11. As folhas da prova escrita e de anotações serão identificadas por códigos alfanuméricos 

atribuídos aleatoriamente a cada um dos candidatos, imediatamente antes do início da 

prova, ou seja, no ato de assinatura da lista de presenças à prova escrita. OS CANDIDATOS 

NÃO DEVERÃO ASSINAR NENHUMA DAS FOLHAS UTILIZADAS PARA A PROVA. 

12. Cada candidato receberá uma ficha onde colocará um código, atribuído a sua prova escrita, 

com sua respectiva identificação. As fichas de todos os candidatos serão guardadas em 

envelope lacrado na presença dos mesmos e ficarão sob a inteira responsabilidade da 

Diretoria da Faculdade de Arquitetura. A banca examinadora terá acesso a identificação 

destes códigos somente após a divulgação do resultado desta prova. 

13.  O texto definitivo da prova escrita será redigido manualmente pelo candidato, em letra 

legível, com caneta azul ou preta (preferencialmente na cor preta), em folhas de papel A4 

devidamente assinadas pelo Presidente da Banca Examinadora. Os candidatos deverão 

escrever apenas em 1 (um) lado da folha de papel, para facilitar o escaneamento e 

melhorar a qualidade da digitalização da prova.  

13. É vedado o uso de corretivo, de qualquer tipo, na Prova Escrita. 

14. É vedada autocitação na Prova Escrita, de forma a permitir a identificação do candidato, sob 

pena de eliminação do candidato.  

15. As folhas definitivas da Prova Escrita serão os únicos documentos válidos para avaliação. 

16. A prova será imediatamente anulada e excluído o candidato que desrespeitar a quaisquer 

dos itens destas Normas. 

17. Na divulgação do resultado da prova escrita, a identificação dos candidatos será feita por 

meio dos códigos alfanuméricos registrados nas folhas da prova escrita, e deverá ser afixado 

no Mural do Mezanino da Faculdade de Arquitetura - UFBA e divulgado também nos 

seguintes endereços: http://www.arquitetura.ufba.br e www.concursos.ufba.br. É 

responsabilidade do candidato o adequado e legível registro dos códigos nas folhas da prova 

escrita. 
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18. O envelope lacrado, com os códigos e identificação de cada candidato, será aberto na Sessão 

Pública da Congregação da Faculdade de Arquitetura, e, publicado a lista dos candidatos 

aprovados nesta etapa nos locais já mencionados no item anterior. 

 

 

Prof. Dr. Sergio Kopinski Ekerman 
Diretor da FAUFBA 
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PROVA ESCRITA PONTUAÇÃO MÁXIMA

I - Capacidade analítica e crítica no desenvolvimento do tema 6

II - Clareza no desenvolvimento das ideias e conceitos 3

III - Capacidade de expressão de acordo com o padrão previsto para a escrita acadêmica 1

Total de pontos 10

PROVA DIDÁTICA PONTUAÇÃO MÁXIMA

I - Domínio do conteúdo 4

II - Coerência entre os objetivos previstos no plano de aula e os conteúdos desenvolvidos 2

III - Desempenho didático e utilização adequada do tempo 2

IV – Comunicação, clareza e objetividade 2

Total de pontos 10

MEMORIAL PONTUAÇÃO MÁXIMA

I - Relevância da vida acadêmica e profissional do candidato e sua dedicação a essa atividade 2

II - Coerência da trajetória percorrida pelo candidato na sua vida acadêmica. 2

III - Domínio e a atualização do candidato quanto ao tema do concurso 3

IV – Capacidade de liderança universitária do candidato 1

IV – Capacidade de contribuir para o desenvolvimento institucional  2

Total de pontos 10

CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIO R

CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIO R EDITAL nº. 04/2022 FACULDADE DE ARQUITETURA - UFB A Áreas de 
Conhecimento: Desenho e Meios de Representação e Ex pressão . Classe: A Denominação: Professor Adjunto A Regime  de Trabalho: 40 horas 
DE. BAREMAS APROVADOS NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA FAUFBA EM 05/08/2022 BAREMAS PARA AV ALIAÇÃO 

DAS PROVAS ESCRITA, DIDÁTICA, MEMORIAL E TÍTULOS



PROVA DE TÍTULOS
I. TÍTULOS ACADEMICOS No DE PONTOS

01. Livre docência ou Titular Livre na área do concurso. 35

02. Livre docência ou Titular Livre em outras áreas. 15

03. Pós-doutorado (considerar apenas uma atividade). 5

04. Doutorado concluído na área do concurso. 35

05. Doutorado concluído em outras áreas. 10

06. Doutorado inconcluso na área do concurso (máximo de 16 pontos). 2 por semestre

07. Mestrado concluído na área do concurso. 20

08. Mestrado concluído em outras áreas. 5

09. Especialização (≥ 360 h) concluída na área do concurso (máximo de 10 pontos). 5 por curso

10. Especialização (≥ 360 h) concluída em outras áreas (máximo de 6 pontos). 3 por curso

11. Aperfeiçoamento (≥ 30 h) concluído na área do concurso (máximo de 6 pontos). 3 por curso

12. Aperfeiçoamento (≥ 30 h) concluído em outras áreas (máximo de 2 pontos). 1 por curso

13. Graduação concluída em áreas afins, além da exigida no edital do concurso (considerar apenas um curso). 3

14. Curso técnico (em nível equivalente ao ensino médio) em áreas afins (considerar apenas um curso). 2

15. Monitoria oficial comprovada por documento emitido pelo Departamento, pela unidade de ensino ou pela Universidade (máximo de 4 
pontos).

1 por semestre

16. Bolsa de Iniciação Científica e/ou de Extensão concedia por instituição oficial (máximo de 4 pontos). 1 por semestre

17. Pesquisa ou estágio (≥500 h) que excedam os requisitos da graduação em áreas afins (máximo de 2 pontos). 1 por semestre

18. Bolsa de estudo e/ou de pesquisa em pós-graduação, conferida por instituições oficiais, exceto bolsa regular de especialização, 
mestrado e doutorado (máximo de 4 pontos).

2 por bolsa

Subtotal de pontos I (pontuação máxima = 80)
II. TÍTULOS CIENTIFICOS, ARTISTICOS E LITERÁRIOS No DE PONTOS
1. Livro técnico-científico ou software publicado na área acadêmica objeto do concurso, com autoria individual, aprovado por Conselho 
Editorial ou com registro ISBN (máximo de 60 pontos).

20 por livro ou software

2.  Livro técnico-científico ou software publicado na área acadêmica objeto do concurso, com até três autores, aprovado por Conselho 
Editorial ou com registro ISBN (máximo de 30 pontos).

10 por livro ou software

3. Livro artístico-literário publicado, com autoria individual, aprovado por Conselho Editorial ou com registro ISBN (máximo de 15 pontos). 5 por livro

4. Livro artístico-literário publicado, com mais de um autor, aprovado por Conselho Editorial ou com registro ISBN (máximo de 6 pontos). 2 por livro

5. Organização de livro, revista, site ou CD-Rom, técnico-científico publicado na área acadêmica objeto do concurso, aprovado por 
Conselho Editorial ou com registro ISBN (máximo de 15 pontos)

5 por livro

6. Organização de livro revista, site ou CD-Rom, artístico-literário publicado e aprovado por Conselho Editorial ou com registro ISBN 
(máximo de 6 pontos).

2 por livro

7. Capítulo de livro técnico-científico publicado na área acadêmica objeto do concurso aprovado por Conselho Editorial ou com registro 
ISBN (máximo de 9 pontos)

3 por capítulo

8. Capítulo de livro artístico-literário publicado e aprovado por Conselho Editorial ou com registro ISBN (máximo de 3 pontos). 1 por capítulo



9. Publicação de tradução de livro técnico-científico na área objeto do concurso aprovada por Conselho Editorial ou com registro ISBN 
(máximo de 12 pontos).

4 por livro traduzido

10. Artigo técnico-científico publicado na área objeto do concurso em periódico internacional ou nacional, (máximo de 12 pontos, desde 
que publicados em periódicos distintos).

4 por artigo

11. Trabalho completo publicado em anais de evento internacional ou nacional na área objeto do concurso (máximo de 10 pontos). 2 por trabalho

12. Obra técnico-científica na área de arquitetura e urbanismo exposta ou publicada nacional ou internacionalmente (máximo de 12 
pontos, desde que relativos a obras distintas).

3 por obra

13. Publicação técnico-científica na área de arquitetura e urbanismo premiada ou mencionada nacional ou internacionalmente (máximo 
de 60 pontos, desde que relativos a obras distintas).

20 por obra

14. Palestra ou conferência em seminário, congresso ou similar na área objeto do concurso (máximo de 12 pontos). 3 por palestra ou conferência

15. Palestra ou conferência em curso regular de graduação ou pós-graduação na área do concurso (máximo de 8 pontos). 2 por palestra ou conferência

16. Apresentação ou outro tipo de comunicação técnica em seminário, congresso e similares na área objeto do concurso (máximo de 5 
pontos).

1 por apresentação

17. Participação em Conselho Editorial de revista técnico-científica internacional ou nacional na área objeto do concurso ou assessor 
científico de órgão de fomento à pesquisa (máximo de 8 pontos, desde que vinculados a instituições distintas).

2 por ano

18. Editoração de revista técnico-científica com conselho editorial na área objeto do concurso (máximo de 12 pontos, desde que revistas 
distintas).

3 por ano

19. Coordenação de Projeto de Pesquisa ou Extensão financiado por órgão de fomento (CNPq, CAPES, FAPESB, FINEP, etc.) ou outra 
instituição reconhecida (máximo de 20 pontos).

5 por projeto

20. Participação em Projeto de Pesquisa ou Extensão, financiado por órgão de fomento (CNPq, CAPES, FAPESB, FINEP, etc.) ou outra 
instituição reconhecida (máximo de 6 pontos).

2 por projeto

21. Coordenação de Projeto de Pesquisa ou Extensão, aprovado por IES, com duração mínima de 01 ano sem financiamento (máximo 
de 12 pontos)

3 por projeto

22. Participação em Projeto de Pesquisa ou Extensão, aprovado por IES, com duração mínima de 01 ano sem financiamento (máximo de 
4 pontos).

1 por projeto

23. Coordenação ou Docência em Curso de Extensão aprovado por Instituição de Pesquisa ou IES, com duração mínima de 12 horas, na 
área do concurso ou em áreas afins (máximo de 8 pontos).

2 por curso

24. Coordenação técnico-científica de seminário, congresso, simpósio ou similar, na área do concurso (máximo de 16 pontos). 4 por evento

25. Membro de comissão técnico-científica de seminário, congresso, simpósio ou similar na área do concurso (máximo de 8 pontos). 2 por evento

26. Membro de comissão organizadora de seminário, congresso, simpósio ou similar ou coordenador de concurso público para docente 
na área do concurso ou em áreas afins (máximo de 4 pontos).

1 por evento

27. Responsável por conteúdo, participação e divulgação de C&T, na área do concurso ou em áreas afins, em mídias eletrônicas, 
atualmente vigente e com período de publicação mínimo de três anos. (máximo de 9 pontos) 

3 por domínio

Subtotal de pontos II (pontuação máxima = 80)
III. TITULOS DIDÁTICOS No DE PONTOS

1. Atividade de Magistério superior na área objeto do concurso (máximo de 40 pontos). 5 por semestre

2. Atividade de Magistério superior em áreas afins à área do concurso (máximo de 16 pontos). 2 por semestre

3. Atividade de Magistério em nível médio na área objeto do concurso (máximo de 16 pontos). 2 por semestre

4. Atividade de Magistério em nível médio em áreas afins à área do concurso (máximo de 8 pontos). 1 por semestre

5. Atividade de Estágio de Docência na área objeto do concurso em instituições reconhecidas (máximo de 2 pontos). 1 por semestre

6. Orientação de Tese de Doutorado, defendida e aprovada, na área objeto do concurso (máximo de 30 pontos). 6 por tese



7. Orientação de Dissertação de Mestrado, defendida e aprovada, na área objeto do concurso (máximo de 24 pontos). 4 por dissertação

8. Orientação de Monografia de Curso de Especialização ou Aperfeiçoamento na área objeto do concurso (máximo de 15 pontos). 3 por monografia

9. Orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação na área objeto do concurso (máximo de 10 pontos). 2 por trabalho

10. Orientação / coordenação de Projeto de Iniciação Científica ou de Extensão (aprovado por IES ou instituição de pesquisa), de estágio 
profissional ou de projeto de monitoria (máximo de 21 pontos).

3 por projeto

11. Participação em Banca Examinadora de Concurso Público para Admissão de docentes efetivos em IES (máximo de 9 pontos). 3 por banca

12. Participação em Banca Examinadora de Processo Seletivo para Admissão de docentes substitutos ou temporários em IES (máximo 
de 3 pontos).

1 por banca

13. Participação em Banca Examinadora de Defesa de Tese (máximo de 8 pontos). 2 por banca

14. Participação em Banca Examinadora de Defesa de Dissertação ou Monografia de Curso de Especialização ou Aperfeiçoamento 
(máximo de 4 pontos).

1 por banca

15. Participação em Banca Examinadora de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (máximo de 6 pontos). 0,5 por banca

16. Aprovação em Concurso Público no Magistério Superior, na área do concurso (máximo de 20 pontos). 10 por aprovação

17. Aprovação em Concurso Público no Magistério Superior, em áreas afins do concurso (máximo de 10 pontos). 5 por aprovação

18. Docência (>12 h) em minicurso ou curso eventual na área do concurso ou em áreas afins (máximo de 8 pontos). 2 por mini-curso ou curso

Subtotal de pontos III (pontuação máxima = 90)
IV. TÍTULOS ADMINISTRATIVOS No DE PONTOS
1. Cargo de Direção em Instituição Pública, Empresa Privada ou Organização do terceiro setor de reconhecimento público, comprovada 
por nomeação em Diário Oficial ou ata de eleição registrada em cartório (máximo de 20 pontos)

5 por semestre

2. Cargo de Chefia, Gerência, Coordenação ou similar em Instituição Pública, Empresa Privada ou Organização do Terceiro Setor de 
reconhecimento público (máximo de 12 pontos).

3 por semestre

3. Atividade de assessoramento ou assistência, em nível administrativo, em Instituição Pública, Empresa Privada ou Organização do 
Terceiro Setor de reconhecimento público (máximo de 4 pontos).

2 por semestre

4. Coordenação Acadêmica de Curso de Pós–Graduação stricto sensu em IES (máximo de 16 pontos). 4 por semestre

5. Coordenação Acadêmica de Curso de Graduação e/ ou Pós–Graduação lato sensu em IES (máximo de 12 pontos). 3 por semestre

Subtotal de pontos IV (pontuação máxima = 20)
V. TÍTULOS PROFISSIONAIS No DE PONTOS

1.Responsabilidade técnica de escritório de projeto, produção e construção vinculado à área do concurso ou áreas afins, por pelo menos 
5 anos, comprovado por  ART ou RRT (máximo de 25 pontos).

5 por projeto 

2. Autoria ou coautoria de Projeto de Arquitetura e/ou Urbanismo de pequeno porte (residências unifamiliares, espaços públicos, 
reformas, etc.), comprovado por ART ou RRT (máximo de 30 pontos). 

3 por projeto

3. Autoria ou coautoria de Projeto de Arquitetura e/ou Urbanismo de médio ou grande porte, comprovado por RRT ou ART (máximo de 30 
pontos).

5 por projeto

4. Gerenciamento, coordenação ou fiscalização de obra de Arquitetura e/ou Urbanismo de pequeno porte (residências unifamiliares, 
espaços públicos, reformas, etc.), comprovada por ART ou RRT (máximo de 20 pontos).

2 por obra

5. Gerenciamento, coordenação ou fiscalização de obra de Arquitetura e/ou Urbanismo de médio ou grande porte, comprovado por ART 
ou RRT (máximo de 18 pontos).

3 por obra

6. Coordenação de equipe técnico-profissional (exceto docência e pesquisa) em função relacionada com a área objeto do concurso, 
comprovada por ART ou RRT (máximo de 20 pontos).

4 por semestre



7. Exercício técnico-profissional (exceto docência e pesquisa) em função diretamente relacionada com a área objeto do concurso, 
comprovado por carteira de trabalho, ART ou RRT (máximo de 18 pontos).

3 por semestre

8. Consultoria especializada em atividade profissional diretamente relacionada com a área objeto do concurso ou área afim (máximo de 
18 pontos).

3 por consultoria

9. Premiação em Concurso Público Nacional ou Internacional de Projetos de Arquitetura e/ou Urbanismo, promovido por instituição 
reconhecida (válido para os últimos dez anos, máximo de 02 prêmios). 

10 por prêmio

10. Menção honrosa em Concurso Público Nacional ou Internacional de Projetos de Arquitetura e/ou Urbanismo, promovido por 
instituição reconhecida (válido para os últimos dez anos, máximo de 02).

5 por prêmio

11. Participação, sem premiação, em Concurso Público Nacional ou Internacional de Projetos de Arquitetura e/ou Urbanismo, promovido 
por instituição reconhecida (máximo de 4 pontos). 

1 por concurso

12. Participação em Comissão Julgadora de Concurso Público Nacional ou Internacional de Projetos de Arquitetura e/ou Urbanismo 
(máximo de 09 pontos).

3 por comissão

13. Participação em Diretoria de Conselho Profissional, Associação Profissional ou Entidade Sindical (máximo de 4 pontos). 2 por mandato

14. Associação a Órgão Científico e/ou Profissional (máximo de 2 pontos). 0,5 por órgão

Subtotal de pontos V (pontuação máxima = 50)

PROVA DE TÍTULOS - PONTUAÇÃO MÁXIMA POR CAMPO PONTUAÇÃO MÁXIMA

I. TÍTULOS ACADÊMICOS 80
II. TÍTULOS CIENTIFICOS, ARTISTICOS E LITERÁRIOS 80
III. TÍTULOS DIDÁTICOS 90
IV. TÍTULOS  ADMINISTRATIVOS 20
V. TÍTULOS PROFISSIONAIS 50
NOTA DO CANDIDATO
NC = [(PI / 80) x 2,5] + [(PII / 80) x 2,5] + [(PIII / 90) x 2,5] + [(PIV / 20) x 1,0] + [(PV / 50) x 1,5]
Onde:

NC – Nota do candidato, com duas casas decimais

PI – Pontuação total obtida pelo candidato no Campo I – Títulos Acadêmicos

PII – Pontuação total obtida pelo candidato no Campo II – Títulos Científicos, Artísticos e Literários 

PIII – Pontuação total obtida pelo candidato no Campo III – Títulos Didáticos

PIV – Pontuação total obtida pelo candidato no Campo IV – Atividades Administrativas PV – Pontuação total obtida pelo candidato no 
Campo V – Atividades profissionais

Aprovado em reunião de Congregação em 05 de agosto de 2022
Prof. Dr. Sergio Kopinski Ekerman

Diretor FAUFBA

OBSERVAÇÃO

Receberão a pontuação integral os itens do Campo I – Títulos Acadêmicos.  Para os demais campos (II, III, IV e V), a produção dos últimos dez anos receberá a pontuação integral, enquanto a produção 
anterior a esse período terá sua pontuação reduzida a 60% -  (sessenta por cento) da pontuação integral.
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CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

EDITAL nº. 04/2022 

FACULDADE DE ARQUITETURA - UFBA 

➢ Área de Conhecimento: 
• Projeto de Arquitetura, de Urbanismo e de Paisagismo, 

com ênfase em Projeto Urbanístico, Desenho Urbano 
e Infraestrutura 

➢ Classe: A 
➢ Denominação: Professor Adjunto A 

➢ Regime de Trabalho: 40 horas. 

 

BAREMA APROVADO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CONGREGAÇÃO DA FAUFBA EM 05/08/2022 

BAREMA PARA AVALIAÇÃO DAS PROVAS ESCRITA, DIDÁTICA E 
MEMORIAL 

 
Prova Escrita Pontuação Máxima 

I - Capacidade analítica e crítica no 

desenvolvimento do tema 

6,0 

II - Clareza no desenvolvimento das ideias e 

conceitos 

3,0 

III - Capacidade de expressão de acordo com o 

padrão previsto para a escrita acadêmica 

1,0 

Total de pontos 10,0 

 
Prova Didática Pontuação Máxima 

I - Domínio do conteúdo 4,0 

II - Coerência entre os objetivos previstos no plano 

de aula e os conteúdos  desenvolvidos 

2,0 

III - Desempenho didático e utilização adequada 

do tempo 

2,0 

IV – Comunicação, clareza e objetividade 2,0 

Total de pontos 10,0 

 
Memorial Pontuação Máxima 

I - Relevância da vida acadêmica e profissional do 

candidato e sua dedicação a essa atividade 

2,0 

II - Coerência da trajetória percorrida pelo 

candidato na sua vida acadêmica. 

1,0 

III - Domínio e a atualização do candidato quanto 

ao tema do concurso 

3,0 

IV – Capacidade de liderança universitária do 

candidato 

1,0 

V – Capacidade de contribuir para o 

desenvolvimento institucional 

3,0 

Total de pontos 10,0 



 
 

BAREMA PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 

 
(Conforme Resolução 02/2017, do Conselho Universitário da UFBA) 

 
 

I. TÍTULOS ACADEMICOS No DE PONTOS 

01. Livre docência na área do concurso. 35 

02. Livre docência em outras áreas. 15 

03. Pós-doutorado (considerar apenas um curso). 10 

04. Doutorado concluído na área do concurso. 35 

05. Doutorado concluído em outras áreas. 15 

06. Doutorado inconcluso na área do concurso (máximo de 16 pontos). 2 pontos por 

semestre 

07. Mestrado concluído na área do concurso. 25 

08. Mestrado concluído em outras áreas. 10 

09. Especialização (≥ 360 h) concluída na área do concurso (máximo de 10 pontos). 5 por curso 

10. Especialização (≥ 360 h) concluída em outras áreas (máximo de 6 pontos). 3 por curso 

11. Aperfeiçoamento (≥ 30 h) concluído na área do concurso (máximo de 6 pontos). 3 por curso 

12. Aperfeiçoamento (≥ 30 h) concluído em outras áreas (máximo de 2 pontos). 1 por curso 

13. Graduação concluída em áreas afins, além da exigida no edital do concurso 

(considerar apenas um curso). 

3 

14. Curso técnico (em nível equivalente ao ensino médio) em áreas afins (considerar 

apenas um curso). 

2 

15. Monitoria oficial comprovada por documento emitido pelo Departamento, pela 

unidade de ensino ou pela Universidade (máximo de 4 pontos). 

1 por semestre 

16. Bolsa de Iniciação Científica concedia por instituição oficial (máximo de 4 
pontos). 

1 por semestre 

17. Pesquisa ou estágio (≥500 h) que excedam os requisitos da graduação em áreas 

afins (máximo de 2 pontos). 

1 por semestre 

18. Bolsa de estudo e/ou de pesquisa em pós-graduação, conferida por instituições 

oficiais, exceto bolsa regular de especialização, mestrado e doutorado (máximo 

de 4 pontos). 

2 por bolsa 

 
II. TÍTULOS CIENTIFICOS, ARTISTICOS E LITERÁRIOS No DE PONTOS 

1. Livro técnico-científico ou software publicado na área acadêmica objeto do 

concurso, com autoria individual, aprovado por Conselho Editorial ou com registro 

ISBN (máximo de 60 pontos). 

20 por livro ou 

software 

2. Livro técnico-científico ou software publicado na área acadêmica objeto do concurso, com 

até três autores, aprovado por Conselho Editorial ou com registro ISBN (máximo de 30 

pontos). 

10 por livro ou 

software 

3. Livro artístico-literário publicado, com autoria individual, aprovado por Conselho 
Editorial ou com registro ISBN (máximo de 15 pontos). 

5 por livro 

4. Livro artístico-literário publicado, com mais de um autor, aprovado por Conselho 

Editorial ou com registro ISBN (máximo de 6 pontos). 

2 por livro 

5. Organização de livro, revista, site ou CD-Rom, técnico-científico publicado na área 

acadêmica objeto do concurso, aprovado por Conselho Editorial ou com registro 

ISBN (máximo de 15 pontos) 

5 por livro 



 
 

6. Organização de livro revista, site ou CD-Rom, artístico-literário publicado e 

aprovado por Conselho Editorial ou com registro ISBN (máximo de 6 pontos). 

2 por livro 

7. Capítulo de livro técnico-científico publicado na área acadêmica objeto do concurso 

aprovado por Conselho Editorial ou com registro ISBN (máximo de 9 pontos) 

3 por capítulo 

8. Capítulo de livro artístico-literário publicado e aprovado por Conselho Editorial ou 

com registro ISBN (máximo de 3 pontos). 

1 por capítulo 

9. Publicação de tradução de livro técnico-científico na área objeto do concurso 

aprovada por Conselho Editorial ou com registro ISBN (máximo de 12 pontos). 

4 por livro traduzido 

10. Artigo técnico-científico publicado na área objeto do concurso em periódico internaciona 

ou nacional, (máximo de 12 pontos, desde que publicados em periódicos distintos). 

4 por artigo 

11. Trabalho completo publicado em anais de evento internacional ou nacional na 

área objeto do concurso (máximo de 10 pontos). 

2 por trabalho 

12. Obra técnico-científica na área de arquitetura e urbanismo exposta ou publicada 

nacional ou internacionalmente (máximo de 12 pontos, desde que relativos a obras 

distintas). 

3 por obra 

13. Publicação técnico-científica na área de arquitetura e urbanismo premiada ou 

mencionada nacional ou internacionalmente (máximo de 60 pontos, desde que 

relativos a obras distintas). 

20 por obra 

14. Palestra ou conferência em seminário, congresso ou similar na área objeto do 

concurso (máximo de 12 pontos). 

3 por palestra ou 

conferência 

15. Palestra ou conferência em curso regular de graduação ou pós-graduação na 

área do concurso (máximo de 8 pontos). 

2 por palestra ou 

conferência 

16. Apresentação ou outro tipo de comunicação técnica em seminário, congresso e 

similares na área objeto do concurso (máximo de 5 pontos). 

1 por apresentação 

17. Participação em Conselho Editorial de revista técnico-científica internacional ou 

nacional na área objeto do concurso ou assessor científico de órgão de fomento à 

pesquisa (máximo de 8 pontos, desde que vinculados a instituições distintas). 

2 por ano 

18. Editoração de revista técnico-científica com conselho editorial na área objeto do 

concurso (máximo de 12 pontos, desde que revistas distintas). 

3 por ano 

19. Coordenação de Projeto de Pesquisa ou Extensão financiado por órgão de 

fomento (CNPq, CAPES, FAPESB, FINEP, etc.) ou outra instituição reconhecida 

(PETROBRÁS, BNDES, BNB, etc.) (máximo de 20 pontos). 

5 por projeto 

20. Participação em Projeto de Pesquisa ou Extensão, financiado por órgão de fomento 

(CNPq, CAPES, FAPESB, FINEP, etc.) ou outra instituição reconhecida 

(PETROBRÁS, BNDES, BNB, etc.) (máximo de 6 pontos). 

2 por projeto 

21. Coordenação de Projeto de Pesquisa ou Extensão, aprovado por IES, com 

duração mínima de 01 ano sem financiamento (máximo de 12 pontos) 

3 por projeto 

22. Participação em Projeto de Pesquisa ou Extensão, aprovado por IES, com 

duração mínima de 01 ano sem financiamento (máximo de 4 pontos). 

1 por projeto 

23. Coordenação ou Docência em Curso de Extensão aprovado por Instituição de 

Pesquisa ou IES, com duração mínima de 12 horas, na área do concurso ou em 

áreas afins (máximo de 8 pontos). 

2 por curso 

24. Coordenação técnico-científica de seminário, congresso, simpósio ou similar, na 

área do concurso (máximo de 16 pontos). 

4 por evento 

25. Membro de comissão técnico-científica de seminário, congresso, simpósio ou 

similar na área do concurso (máximo de 8 pontos). 

2 por evento 

26. Membro de comissão organizadora de seminário, congresso, simpósio ou similar 

ou coordenador de concurso público para docente na área do concurso ou em 

áreas afins (máximo de 4 pontos). 

1 por evento 



 
 

 
III. TITULOS DIDÁTICOS No DE PONTOS 

1. Atividade de Magistério superior na área objeto do concurso (máximo de 40 

pontos). 

5 por semestre 

2. Atividade de Magistério superior em áreas afins à área do concurso (máximo de 

16 pontos). 

2 por semestre 

3. Atividade de Magistério em nível médio na área objeto do concurso (máximo de 

16 pontos). 

2 por semestre 

4. Atividade de Magistério em nível médio em áreas afins à área do concurso 

(máximo de 8 pontos). 

1 por semestre 

5. Atividade de Estágio de Docência na área objeto do concurso em instituições 

reconhecidas (máximo de 2 pontos). 

1 por semestre 

6. Orientação de Tese de Doutorado, defendida e aprovada, na área objeto do 

concurso (máximo de 30 pontos). 
6 por tese 

7. Orientação de Dissertação de Mestrado, defendida e aprovada, na área objeto do 

concurso (máximo de 24 pontos). 

4 por dissertação 

8. Orientação de Monografia de Curso de Especialização ou Aperfeiçoamento na 

área objeto do concurso (máximo de 15 pontos). 
3 por monografia 

9. Orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação na área objeto do 

concurso (máximo de 10 pontos). 

2 por trabalho 

10. Orientação / coordenação de Projeto de Iniciação Científica ou de Extensão 

(aprovado por IES ou instituição de pesquisa), de estágio profissional ou de 

projeto de monitoria (máximo de 12 pontos). 

2 por projeto 

11. Participação em Banca Examinadora de Concurso Público para Admissão de 

docentes efetivos em IES (máximo de 9 pontos). 

3 por banca 

12. Participação em Banca Examinadora de Processo Seletivo para Admissão de 

docentes substitutos ou temporários em IES (máximo de 3 pontos). 

1 por banca 

13. Participação em Banca Examinadora de Defesa de Tese (máximo de 8 pontos). 2 por banca 

14. Participação em Banca Examinadora de Defesa de Dissertação ou Monografia 

de Curso de Especialização ou Aperfeiçoamento (máximo de 4 pontos). 

1 por banca 

15. Participação em Banca Examinadora de Defesa de Trabalho de Conclusão de 

Curso de Graduação (máximo de 6 pontos). 

0,5 por banca 

16. Aprovação em Concurso Público no Magistério Superior, na área do concurso 

(máximo de 20 pontos). 

10 por aprovação 

17. Aprovação em Concurso Público no Magistério Superior, em áreas afins do 

concurso (máximo de 10 pontos). 

5 por aprovação 

18. Docência (>12 h) em minicurso ou curso eventual na área do concurso ou em 

áreas afins (máximo de 8 pontos). 

2 por mini-curso ou 

curso 



 
 

IV. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS No DE PONTOS 

1. Cargo de Direção em Instituição Pública, Empresa Privada ou Organização do 
terceiro setor de reconhecimento público, comprovada por nomeação em Diário Oficial 
ou ata de eleição registrada em cartório (máximo de 20 pontos) 

5 por semestre 

2. Cargo de Chefia, Gerência, Coordenação ou similar em Instituição Pública, Empresa 

Privada ou Organização do Terceiro Setor de reconhecimento público 

(máximo de 12 pontos). 

3 por semestre 

3. Atividade de assessoramento ou assistência, em nível administrativo, em 

Instituição Pública, Empresa Privada ou Organização do Terceiro Setor de 

reconhecimento público (máximo de 4 pontos). 

2 por semestre 

4. Coordenação Acadêmica de Curso de Pós–Graduação stricto sensu em IES 

(máximo de 16 pontos). 

4 por semestre 

5. Coordenação Acadêmica de Curso de Graduação e/ ou Pós–Graduação lato 

sensu em IES (máximo de 12 pontos). 

3 por semestre 

 
V. ATIVIDADES PROFISSIONAIS No DE PONTOS 

1. Autoria ou coautoria de Projeto ou Plano de Arquitetura e/ou Urbanismo de 

pequeno porte (residências unifamiliares, pequenos espaços públicos, pequenas 

reformas, etc.), comprovado por ART ou RRT (máximo de 36 pontos). 

3 por projeto 

2. Autoria ou coautoria de Projeto ou Plano de Arquitetura e/ou Urbanismo de médio 

ou grande porte, comprovado por ART ou ART (máximo de 60 pontos). 

5 por projeto 

3. Gerenciamento, coordenação ou fiscalização de obra de Arquitetura e/ou Urbanismo de 

pequeno porte (residências unifamiliares, pequenos espaços públicos, pequenas 

reformas, etc.), comprovada por ART ou RRT (máximo de 24 pontos). 

2 por obra 

4. Gerenciamento, coordenação ou fiscalização de obra de Arquitetura e/ou Urbanismo de 

médio ou grande porte, comprovado por ART ou RRT (máximo de 36 pontos). 

3 por obra 

5. Coordenação de equipe técnico-profissional (exceto docência e pesquisa) em função 
relacionada com a área objeto do concurso, comprovada por ART ou RRT (máximo de 
48 pontos). 

4 por semestre 

6. Exercício técnico-profissional (exceto docência e pesquisa) em função 

diretamente relacionada com a área objeto do concurso, comprovado por 

carteira de trabalho, ART ou RRT (máximo de 24 pontos). 

2 por semestre 

7. Consultoria especializada em atividade profissional diretamente relacionada com a 

área objeto do concurso ou área afim (máximo de 48 pontos). 

4 por consultoria 

8. Premiação ou menção honrosa de Projetos de Arquitetura e/ou Urbanismo, em certame 

Nacional ou Internacional, promovido por instituição reconhecida (máximo de 60 pontos 

20 por prêmio 

9. Participação, sem premiação, em Concurso Público Nacional ou Internacional de 

Projetos de Arquitetura e/ou Urbanismo, promovido por instituição reconhecida 

(máximo de 4 pontos). 

1 por concurso 

10. Participação em Comissão Julgadora de Concurso Público Nacional ou 

Internacional de Projetos de Arquitetura e/ou Urbanismo (máximo de 12 pontos). 

3 por comissão 

11. Participação em Diretoria de Conselho Profissional, Associação Profissional ou 

Entidade Sindical (máximo de 4 pontos). 

2 por mandato 

12. Associação a Órgão Científico e/ou Profissional (máximo de 2 pontos). 0,5 por órgão 



 
 

OBSERVAÇÃO: 

Receberão a pontuação integral os itens do Campo I – Títulos Acadêmicos. Para os demais campos (II, 

III, IV e V), a produção dos últimos dez anos receberá a pontuação integral, enquanto a produção anterior 

a esse período terá sua pontuação reduzida a 60% (sessenta por cento) da pontuação integral. 

 

PONTUAÇÃO MÁXIMA POR CAMPO 
 

CAMPO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

I. TÍTULOS ACADÊMICOS 60 

II. TÍTULOS CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS E 

LITERÁRIOS 

 60 

III. TÍTULOS DIDÁTICOS  70 

IV. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 20 

V. ATIVIDADES PROFISSIONAIS 100  

 

NOTA DO CANDIDATO 

NC = [(PI / 60) x 1,5] + [(PII / 60) x 1,5] + [(PIII / 70) x 2,5] + [(PIV / 20) x 1] + [(PV / 100) x 3,5] 

Onde: 

NC – Nota do candidato, com duas casas decimais 

PI – Pontuação total obtida pelo candidato no Campo I – Títulos Acadêmicos 

PII – Pontuação total obtida pelo candidato no Campo II – Títulos Científicos, Artísticos e Literários 

PIII – Pontuação total obtida pelo candidato no Campo III – Títulos Didáticos 

PIV – Pontuação total obtida pelo candidato no Campo IV – Atividades Administrativas 

PV – Pontuação total obtida pelo candidato no Campo V – Atividades profissionais 

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Sergio Kopinski Ekerman 

 Diretor FAUFBA 
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CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

EDITAL nº. 04/2022 

 FACULDADE DE ARQUITETURA - UFBA 

⮚ Área de Conhecimento: 
• Planejamento Urbano e Regional  

⮚ Classe: A 

⮚ Denominação: Professor Adjunto A 

⮚ Regime de Trabalho: 40 horas DE. 

 
BAREMA APROVADO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CONGREGAÇÃO DA FAUFBA EM 05/08/2022 
 

BAREMA PARA AVALIAÇÃO DAS PROVAS ESCRITA, DIDÁTICA E 

MEMORIAL 
 

Prova Escrita Pontuação Máxima 

I - Domínio do conteúdo e capacidade analítica e 

crítica no desenvolvimento do tema 

6,0 

II - Clareza no desenvolvimento das idéias e 

conceitos 

3,0 

III - Capacidade de expressão de acordo com o 

padrão previsto para prova escrita acadêmica 

1,0 

Total de pontos 10,0 

 
Prova Didática Pontuação Máxima 

  

I - Domínio do conteúdo 

 
 

4,0 

II - Coerência entre os objetivos previstos no plano de 

aula e os conteúdos desenvolvidos 

2,0 

III - Desempenho didático e utilização adequada do 

tempo 

2,0 

IV – Comunicação, clareza e objetividade  2,0 

Total de pontos 10,0 

 
Memorial Pontuação Máxima 

I - Relevância da vida acadêmica e profissional da/o 

candidata/o e sua dedicação a essa atividade 

2,0 

II - Coerência da trajetória percorrida pelo candidato 

na sua vida acadêmica 

1,0 

III - Domínio e a atualização da/o candidata/o quanto 

ao tema do concurso 

3,0 



 

 
IV – Capacidade de liderança universitária da/o 

candidata/o 

1,0 

V – Capacidade de contribuir para o 

desenvolvimento institucional 

3,0 

Total de pontos 10,0 



 

 
 

BAREMA PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 

 
(Conforme Resolução 02/2017, do Conselho Universitário da UFBA) 

 
I. TÍTULOS ACADÊMICOS No DE PONTOS 

01. Livre docência na área do concurso. 35 

02. Livre docência em outras áreas. 15 

03. Pós-doutorado (considerar apenas um curso). 10 

04. Doutorado concluído na área do concurso. 35 

05. Doutorado concluído em outras áreas. 15 

06. Doutorado inconcluso na área do concurso (máximo de 16 pontos). 2 pontos por 

semestre 

07. Mestrado concluído na área do concurso. 25 

08. Mestrado concluído em outras áreas. 10 

09. Especialização (≥ 360 h) concluída na área do concurso (máximo de 10 pontos). 5 por curso 

10. Especialização (≥ 360 h) concluída em outras áreas (máximo de 6 pontos). 3 por curso 

11. Aperfeiçoamento (≥ 30 h) concluído na área do concurso (máximo de 6 pontos). 3 por curso 

12. Aperfeiçoamento (≥ 30 h) concluído em outras áreas (máximo de 2 pontos). 1 por curso 

13. Graduação concluída em áreas afins, além da exigida no edital do concurso 

(considerar apenas um curso). 

3 

14. Curso técnico (em nível equivalente ao ensino médio) em áreas afins (considerar 

apenas um curso). 

2 

15. Monitoria oficial comprovada por documento emitido pelo Departamento, pela 

unidade de ensino ou pela Universidade (máximo de 4 pontos). 

1 por semestre 

16. Bolsa de Iniciação Científica concedida por instituição oficial (máximo de 4 pontos). 1 por semestre 

17. Pesquisa ou estágio (≥500 h) que excedam os requisitos da graduação em áreas 

afins (máximo de 2 pontos). 

1 por semestre 

18. Bolsa de estudo e/ou de pesquisa em pós-graduação, conferida por instituições 

oficiais, exceto bolsa regular de especialização, mestrado e doutorado (máximo de 4 

pontos). 

2 por bolsa 

 

II. TÍTULOS CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS E LITERÁRIOS No DE PONTOS 

1. Livro técnico-científico ou software publicado na área acadêmica objeto do concurso, 

com autoria individual, aprovado por Conselho Editorial ou com registro ISBN (máximo 

de 60 pontos). 

20 por livro ou 

software 

2. Livro técnico-científico ou software publicado na área acadêmica objeto do concurso, 

com até três autores, aprovado por Conselho Editorial ou com registro ISBN (máximo 

de 30 pontos). 

10 por livro ou 

software 

3. Livro artístico-literário publicado, com autoria individual, aprovado por Conselho 

Editorial ou com registro ISBN (máximo de 15 pontos). 

5 por livro 

4. Livro artístico-literário publicado, com mais de um autor, aprovado por Conselho 

Editorial ou com registro ISBN (máximo de 6 pontos). 

2 por livro 

5. Organização de livro, revista, site ou CD-Rom, técnico-científico publicado na área 

acadêmica objeto do concurso, aprovado por Conselho Editorial ou com registro ISBN 

(máximo de 15 pontos) 

5 por livro 



 

 
 
6. Organização de livro revista, site ou CD-Rom, artístico-literário publicado e aprovado 

por Conselho Editorial ou com registro ISBN (máximo de 6 pontos). 

2 por livro 

7. Capítulo de livro técnico-científico publicado na área acadêmica objeto do concurso 

aprovado por Conselho Editorial ou com registro ISBN (máximo de 9 pontos) 

3 por capítulo 

8. Capítulo de livro artístico-literário publicado e aprovado por Conselho Editorial ou com 

registro ISBN (máximo de 3 pontos). 

1 por capítulo 

9. Publicação de tradução de livro técnico-científico na área objeto do concurso aprovada 

por Conselho Editorial ou com registro ISBN (máximo de 12 pontos). 

4 por livro traduzido 

10. Artigo técnico-científico publicado na área objeto do concurso em periódico 

internacional ou nacional, (máximo de 12 pontos, desde que publicados em periódicos 

distintos). 

4 por artigo 

11. Trabalho completo publicado em anais de evento internacional ou nacional na área 

objeto do concurso (máximo de 10 pontos). 

2 por trabalho 

12. Obra técnico-científica na área de arquitetura e urbanismo exposta ou publicada 

nacional ou internacionalmente (máximo de 12 pontos, desde que relativos a obras 

distintas). 

3 por obra 

13. Publicação técnico-científica na área de arquitetura e urbanismo premiada ou 

mencionada nacional ou internacionalmente (máximo de 60 pontos, desde que 

relativos a obras distintas). 

20 por obra 

14. Palestra ou conferência em seminário, congresso ou similar na área objeto do 

concurso (máximo de 12 pontos). 

3 por palestra ou 

conferência 

15. Palestra ou conferência em curso regular de graduação ou pós-graduação na área do 

concurso (máximo de 8 pontos). 

2 por palestra ou 

conferência 

16. Apresentação ou outro tipo de comunicação técnica em seminário, congresso e 

similares na área objeto do concurso (máximo de 5 pontos). 

1 por apresentação 

17. Participação em Conselho Editorial de revista técnico-científica internacional ou 

nacional na área objeto do concurso ou assessor científico de órgão de fomento à 

pesquisa (máximo de 8 pontos, desde que vinculados a instituições distintas). 

2 por ano 

18. Editoração de revista técnico-científica com conselho editorial na área objeto do 

concurso (máximo de 12 pontos, desde que revistas distintas). 

3 por ano 

19. Coordenação de Projeto de Pesquisa ou Extensão financiado por órgão de fomento 

(CNPq, CAPES, FAPESB, FINEP, etc.) ou outra instituição reconhecida 

(PETROBRÁS, BNDES, BNB, etc.) (máximo de 20 pontos). 

5 por projeto 

20. Participação em Projeto de Pesquisa ou Extensão, financiado por órgão de fomento 

(CNPq, CAPES, FAPESB, FINEP, etc.) ou outra instituição reconhecida 

(PETROBRÁS, BNDES, BNB, etc.) (máximo de 6 pontos). 

2 por projeto 

21. Coordenação de Projeto de Pesquisa ou Extensão, aprovado por IES, com duração 

mínima de 01 ano sem financiamento (máximo de 12 pontos) 

3 por projeto 

22. Participação em Projeto de Pesquisa ou Extensão, aprovado por IES, com duração 

mínima de 01 ano sem financiamento (máximo de 4 pontos). 

1 por projeto 

23. Coordenação ou Docência em Curso de Extensão aprovado por Instituição de 

Pesquisa ou IES, com duração mínima de 12 horas, na área do concurso ou em áreas 

afins (máximo de 8 pontos). 

2 por curso 

24. Coordenação técnico-científica de seminário, congresso, simpósio ou similar, na área 

do concurso (máximo de 16 pontos). 

4 por evento 

25. Membro de comissão técnico-científica de seminário, congresso, simpósio ou similar 

na área do concurso (máximo de 8 pontos). 

2 por evento 

26. Membro de comissão organizadora de seminário, congresso, simpósio ou similar ou 

coordenador de concurso público para docente na área do concurso ou em áreas afins 

(máximo de 4 pontos). 

1 por evento 



 

 
 

 
III. TÍTULOS DIDÁTICOS No DE PONTOS 

1. Atividade de Magistério superior na área objeto do concurso (máximo de 40 pontos). 5 por semestre 

2. Atividade de Magistério superior em áreas afins à área do concurso (máximo de 16 

pontos). 

2 por semestre 

3. Atividade de Magistério em nível médio na área objeto do concurso (máximo de 16 

pontos). 

2 por semestre 

4. Atividade de Magistério em nível médio em áreas afins à área do concurso (máximo 

de 8 pontos). 

1 por semestre 

5. Atividade de Estágio de Docência na área objeto do concurso em instituições 

reconhecidas (máximo de 2 pontos). 

1 por semestre 

6. Orientação de Tese de Doutorado, defendida e aprovada, na área objeto do concurso 

(máximo de 30 pontos). 
6 por tese 

7. Orientação de Dissertação de Mestrado, defendida e aprovada, na área objeto do 

concurso (máximo de 24 pontos). 

4 por dissertação 

8. Orientação de Monografia de Curso de Especialização ou Aperfeiçoamento na área 

objeto do concurso (máximo de 15 pontos). 
3 por monografia 

9. Orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação na área objeto do 

concurso (máximo de 10 pontos). 

2 por trabalho 

10. Orientação / coordenação de Projeto de Iniciação Científica ou de Extensão (aprovado 

por IES ou instituição de pesquisa), de estágio profissional ou de projeto de monitoria 

(máximo de 12 pontos). 

2 por projeto 

11. Participação em Banca Examinadora de Concurso Público para Admissão de 

docentes efetivos em IES (máximo de 9 pontos). 

3 por banca 

12. Participação em Banca Examinadora de Processo Seletivo para Admissão de 

docentes substitutos ou temporários em IES (máximo de 3 pontos). 

1 por banca 

13. Participação em Banca Examinadora de Defesa de Tese (máximo de 8 pontos). 2 por banca 

14. Participação em Banca Examinadora de Defesa de Dissertação ou Monografia de 

Curso de Especialização ou Aperfeiçoamento (máximo de 4 pontos). 

1 por banca 

15. Participação em Banca Examinadora de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso 

de Graduação (máximo de 6 pontos). 

0,5 por banca 

16. Aprovação em Concurso Público no Magistério Superior, na área do concurso 

(máximo de 20 pontos). 

10 por aprovação 

17. Aprovação em Concurso Público no Magistério Superior, em áreas afins do 

concurso (máximo de 10 pontos). 

5 por aprovação 

18. Docência (>12 h) em minicurso ou curso eventual na área do concurso ou em áreas 

afins (máximo de 8 pontos). 

2 por mini-curso ou 

curso 



 

 
 
IV. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS No DE PONTOS 

1. Cargo de Direção em Instituição Pública, Empresa Privada ou Organização do terceiro 

setor de reconhecimento público, comprovada por nomeação em Diário Oficial ou ata 

de eleição registrada em cartório (máximo de 20 pontos) 

5 por semestre 

2. Cargo de Chefia, Gerência, Coordenação ou similar em Instituição Pública, Empresa 

Privada ou Organização do Terceiro Setor de reconhecimento público (máximo de 12 

pontos). 

3 por semestre 

3. Atividade de assessoramento ou assistência, em nível administrativo, em Instituição 

Pública, Empresa Privada ou Organização do Terceiro Setor de reconhecimento 

público (máximo de 4 pontos). 

2 por semestre 

4. Coordenação Acadêmica de Curso de Pós–Graduação stricto sensu em IES (máximo 

de 16 pontos). 

4 por semestre 

5. Coordenação Acadêmica de Curso de Graduação e/ ou Pós–Graduação lato sensu 

em IES (máximo de 12 pontos). 

3 por semestre 

 

V. ATIVIDADES PROFISSIONAIS No DE PONTOS 

1. Autoria ou coautoria de Projeto ou Plano de Arquitetura e/ou Urbanismo de pequeno 

porte (residências unifamiliares, pequenos espaços públicos, pequenas reformas, 

etc.), comprovado por ART ou RRT (máximo de 36 pontos). 

3 por projeto 

2. Autoria ou coautoria de Projeto ou Plano de Arquitetura e/ou Urbanismo de médio ou 

grande porte, comprovado por ART ou ART (máximo de 60 pontos). 

5 por projeto 

3. Gerenciamento, coordenação ou fiscalização de obra de Arquitetura e/ou Urbanismo 

de pequeno porte (residências unifamiliares, pequenos espaços públicos, pequenas 

reformas, etc.), comprovada por ART ou RRT (máximo de 24 pontos). 

2 por obra 

4. Gerenciamento, coordenação ou fiscalização de obra de Arquitetura e/ou Urbanismo 

de médio ou grande porte, comprovado por ART ou RRT (máximo de 36 pontos). 

3 por obra 

5. Coordenação de equipe técnico-profissional (exceto docência e pesquisa) em função 

relacionada com a área objeto do concurso, comprovada por ART ou RRT (máximo 

de 48 pontos). 

4 por semestre 

6. Exercício técnico-profissional (exceto docência e pesquisa) em função diretamente 

relacionada com a área objeto do concurso, comprovado por carteira de trabalho, ART 

ou RRT (máximo de 24 pontos). 

2 por semestre 

7. Consultoria especializada em atividade profissional diretamente relacionada com a 

área objeto do concurso ou área afim (máximo de 48 pontos). 

4 por consultoria 

8. Premiação ou menção honrosa de Projetos de Arquitetura e/ou Urbanismo, em 

certame Nacional ou Internacional, promovido por instituição reconhecida (máximo de 

60 pontos). 

20 por prêmio 

9. Participação, sem premiação, em Concurso Público Nacional ou Internacional de 

Projetos de Arquitetura e/ou Urbanismo, promovido por instituição reconhecida 

(máximo de 4 pontos). 

1 por concurso 

10. Participação em Comissão Julgadora de Concurso Público Nacional ou 

Internacional de Projetos de Arquitetura e/ou Urbanismo (máximo de 12 pontos). 

3 por comissão 

11. Participação em Diretoria de Conselho Profissional, Associação Profissional ou 

Entidade Sindical (máximo de 4 pontos). 

2 por mandato 

12. Associação a Órgão Científico e/ou Profissional (máximo de 2 pontos). 0,5 por órgão 



 

 
 

OBSERVAÇÃO: 

Receberão a pontuação integral os itens do Campo I – Títulos Acadêmicos. Para os demais campos 

(II, III, IV e V), a produção dos últimos dez anos receberá a pontuação integral, enquanto a produção 

anterior a esse período terá sua pontuação reduzida a 60% (sessenta por cento) da pontuação 

integral. 

 

PONTUAÇÃO MÁXIMA POR CAMPO 
 

CAMPO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

I. TÍTULOS ACADÊMICOS  100 

II. TÍTULOS CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS E LITERÁRIOS  130 

III. TÍTULOS DIDÁTICOS  130 

IV. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS    20 

V. ATIVIDADES PROFISSIONAIS  100 

 

NOTA DO CANDIDATO 

NC = [(PI / 100) x 1,5] + [(PII / 130) x 3,5] + [(PIII / 130) x 2,5] + [(PIV / 20) x 1] + [(PV / 100) x 1,5] 

Onde: 

NC – Nota do candidato, com duas casas decimais 

PI – Pontuação total obtida pelo candidato no Campo I – Títulos Acadêmicos 

PII – Pontuação total obtida pelo candidato no Campo II – Títulos Científicos, Artísticos e 

Literários PIII – Pontuação total obtida pelo candidato no Campo III – Títulos Didáticos 

PIV – Pontuação total obtida pelo candidato no Campo IV – Atividades Administrativas 

PV – Pontuação total obtida pelo candidato no Campo V – Atividades profissionais 

 

 
Prof. Dr. Sergio Kopinski Ekerman 
Diretor FAUFBA 
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