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No primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 09 horas, reuniu-se, 1 

remotamente, a Congregação da Faculdade de Arquitetura, sob a presidência do 2 

Diretor Sergio Kopinski Ekerman. sendo registradas as presenças de: Professor 3 

João Maurício Santana Ramos, Vice-Diretor; Professora Glória Cecília dos Santos 4 

Figueiredo, Representante da FAUFBA no CAPEX; Professor Marcos Antônio 5 

Menezes Queiroz, Representante da FAUFBA no CAE; Professora Sanane 6 

Santos Sampaio, Coordenadora do Colegiado de Graduação Diurno; Professor 7 

Roberio do Nascimento Coêlho, Coordenador do Colegiado de Graduação 8 

Noturno; Professor Nivaldo Vieira de Andrade Júnior, Coordenador do PPGAU; 9 

Professora Heliana Faria Mettig Rocha, Coordenadora da RAU+E; Professora 10 

Renata Inês Burlacchini Passos da Silva Pinto, Coordenadora do Núcleo de 11 

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

Fernandes D´Oliveira Santos Neto, Coordenador do Núcleo de Tecnologia, 13 

Projeto e Planejamento;  Professor José Fernando Marinho Minho, Representante 14 

Docente Suplente; Professor José Ferreira Nobre Neto, Representante Docente; 15 

Professor Daniel Marostegan e Carneiro, Representante Docente, Professora 16 

Maria Paula Dunel, Representante Docente, Eloísa Marçola, Representante 17 

Discente e Convidadas: Professora Thaís Portela, Coordenadora de Extensão e 18 

Professora Ida Matilde Pela, Coordenadora Acadêmica. Havendo quórum, o 19 

Diretor declarou aberta a sessão para tratar da seguinte pauta: 1. Informes - 20 

Direção/CONSUNI/CAE/CAPEX/CONSEPE; 1.1. Espaço Físico e 21 

Infraestrutura - O Diretor Sergio Ekerman informou que a inauguração do novo 22 

anexo foi agendada pelo Cerimonial da Reitoria para o dia 15 de agosto de 2022 23 

e contará com a colaboração da Prof.ª Solange Araújo na organização do evento; 24 

o mobiliário do novo anexo já chegou à unidade e frisou-se que a compra desses 25 

móveis foi parcial; foi informado também sobre a vistoria da Reitoria para 26 

identificação dos problemas mais urgentes para o retorno em 2021.2 - subsolo 27 

(ateliê C e D), LIGFAU, LCAD, CEAB, portão escadaria IGEO, manutenção dos ar 28 

condicionados para retorno do uso da MASTABA e também do Auditório 2, 29 

realizada junto aos Professores Fábio Velame e Penildon Filho. Parte destes 30 

serviços de manutenção erão custeados com recursos oriundos da emenda 31 

parlamentar enviada pela Deputada Federal Alice Portugal à Universidade, 32 

cabendo R$ 120.000,00 reais à FAUFBA. 1.2. Administrativo – Referente a 33 

abertura de seleção interna para o Prêmio Aroztegui da Arquisur, foi informado 34 

que o Prof. José Nobre Neto se incorporou ao grupo que faz a representação da 35 

Arquisur na FAUFBA, em substituição ao Prof. Federico Calabrese, que se 36 

encontra afastado da Unidade. O Diretor Sergio Ekerman solicitou aos membros 37 

da Congregação divulgação da informação e pediu auxílio na formação de 38 

comissões de seleção das diferentes categorias. 1.2.1. Autorização de Pesquisa 39 

- Prof. Sergio Ekerman informou sobre autorização dada pela Diretoria à Profa. 40 

Érica Checcucci para pesquisa com seres humanos no âmbito do programa célula 41 

BIM em trabalho desenvolvido em parceria com a Escola Politécnica, que planeja 42 

entrevistas com discentes e docentes sobre o uso do BIM na UFBA. 1.2.2. Férias 43 

Diretoria – o Diretor Sergio Ekerman informou que estará de férias entre os dias 44 

14 e 30 de julho e logo em seguida o Vice Diretor, Prof. João Maurício, entrará de 45 

férias até 12 de agosto. 1.2.3 Processos de Investigação Preliminar Sumária 46 

FAUFBA/USC – Prof. Sergio informou inicialmente sobre dois processos em 47 



 

curso na Unidade Seccional de Correição (USC). O primeiro, referente à ex-aluna 48 

de mestrado em Antropologia Clara Domingas para investigar a conduta da 49 

servidora Prof.ª. Marta Raquel. O Diretor Sergio Ekerman informou que após 50 

orientação da Ouvidoria da UFBA este processo foi aberto na Diretoria e em 51 

seguida foi encaminhado à USC, que indicou a criação de uma comissão de 52 

Investigação Preliminar Sumária (IPS), para a qual foram indicadas as 53 

professoras Érica Checcucci e Renata Burlacchini. Esta comissão apresentou 54 

relatório concluindo pelo arquivamento da denúncia, entendimento reiterado pela 55 

USC, e a Direção fará o despacho indicando pelo arquivamento após a ciência 56 

das interessadas. Outro processo foi aberto pelo Prof. João Maurício para que 57 

fosse investigada a conduta da ex-diretora Prof.ª. Naia Alban Suarez nos trâmites 58 

que conduziram à criação de critérios internos da FAUFBA para mudanças de 59 

regime de trabalho, conforme informado anteriormente à Congregação. Este 60 

processo foi também enviado para a USC, tendo esta indicado pela criação de 61 

uma comissão de IPS, que foi formada pelos professores Márcia Sant´Anna 62 

(presidente da comissão), Fábio Velame e Luciana Calixto. Esta comissão 63 

apresentou relatório, encaminhado à USC, indicando pelo arquivamento do 64 

processo. A USC apreciou o relatório, reiterando o arquivamento do processo, 65 

momento em que a Direção da FAUFBA despachou indicando o arquivamento 66 

após ciência dos interessados. No âmbito desta ciência, Prof. João Maurício 67 

apresentou recurso inicial indicando por irregularidades e pela parcialidade do 68 

relatório, manifestação que foi enviada pela Diretoria da FAUFBA à USC, que, em 69 

seguida, ratificou entendimento pelo arquivamento do processo, cabendo agora à 70 

Diretoria da FAUFBA, por orientação da USC e da Procuradoria Geral junto à 71 

UFBA, arquivar o processo em definitivo.  Prof. Sergio Ekerman informou ainda 72 

que está em curso a IPS que analisa denúncias de racismo realizadas pela 73 

estudante Paula Milena acerca da conduta do Professor Geraldo Bezerra. 74 

CONSUNI. O Prof. Sergio Ekerman informou que foi adiada para 2023.1. a 75 

entrada em vigor da resolução 1/22 do CONSEPE – módulo de disciplinas. CAE. 76 

O Professor Marcos Queiroz informou que recebeu do CAE a missão de constituir 77 

uma banca de heteroidentificação para avaliar os estudantes que se 78 

autodeclararem negros e pardos, e também repassou um aviso do Pró-reitor de 79 

Ensino e Pós-graduação (Sergio Luiz Ferreira) para os Coordenadores de Pós 80 

graduação, que em caso de ser ofertado 20% de disciplinas EAD é preciso que 81 

estas constem no projeto pedagógico do curso e sejam aprovadas no CAE. Prof. 82 

João Maurício Ramos manifestou-se sobre suposto impedimento à presença do 83 

professor Fábio Velame na comissão de Investigação Preliminar Sumária 84 

anteriormente mencionada e, devido a estas supostas situações de impedimento, 85 

manifestou-se contra o arquivamento do processo. Colegiados. Prof.ª Sanane 86 

Sampaio informou sobre a reunião com os colegiados, o NDE e a Comissão de 87 

Extensão para pensar um evento que deverá discutir a extensão na FAUFBA e a 88 

curricularização da extensão nos dois cursos de Arquitetura e informou também 89 

que estão abertas as inscrições para o concurso do ENANPARQ. NDE. Prof.ª. 90 

Heliana Mettig informou que, após reunião do NDE, está sendo desenvolvida 91 

uma proposta de calendário e ações para retomada do PPC/PPP da FAUFBA. Na 92 

próxima semana, será enviado um e-mail para os Núcleos, Colegiados e DEA 93 

para que o mês de julho (aos que não estiverem de férias) possa ser utilizado 94 

para leitura e apropriação dos documentos com orientações que irão balizar o 95 

processo, com início em agosto, junto ao evento de extensão da FAUFBAFBA. 96 

PPGAU. Prof. Nivaldo Andrade informou que as inscrições para seleção do 97 



 

mestrado e doutorado estão abertas e também informou que haverá renovação 98 

na Coordenação do Colegiado e na Coordenação do PPGAU. Prof. Daniel 99 

Marostegan, sobre a reunião que debateu a curricularização das atividades de 100 

extensão na FAUFBA informou sua insatisfação em relação às alterações 101 

ocorridas na agenda, que inviabilizaram sua presença. 2. Projetos e Relatórios 102 

de Extensão – Prof.ª. Thais Portela. Foram apresentados pela Coordenadora de 103 

Extensão, Prof.ª Thais Portela, quatro propostas e um relatório para aprovação 104 

desta Congregação, que se encontram em anexo a esta ata. Encaminhamento: 105 

Pela aprovação das quatro propostas e do relatório de extensão por esta 106 

Congregação. Votação: aprovados por unanimidade, em anexo a esta ata. 3. 107 

Apreciação de atas. Foi apreciada a ata da 4ª sessão extraordinária da 108 

Congregação da Faculdade de Arquitetura realizada em 04 de março de 2022. 109 

Votação: aprovada por unanimidade. 4. Vacâncias docentes. A Coordenação 110 

Acadêmica, representada pela Prof. Ida Matilde, indicou a formação de comissões 111 

específicas de docentes que irão trabalhar na confecção de concursos que serão 112 

apreciados por esta Congregação. Prof. Edson Fernandes informou que existem 113 

quatro vagas em aberto sendo indicado pela Comissão Permanente de Vacância 114 

da Congregação um estudo para preenchimento das vagas. A comissão sugeriu o 115 

aproveitamento do 2º Lugar do concurso de Projeto DE, a realização do concurso 116 

na área de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, com ênfase em 117 

Projeto Urbanístico, Desenho Urbano e Infraestrutura 40 horas (1 vaga); 118 

realização do concurso na área de Desenho e Meios de Representação e 119 

Expressão DE (1 vaga) e realização do concurso na área de Planejamento 120 

Urbano e Regional DE (1 vaga). Os núcleos indicaram os membros para as 121 

comissões. Prof.ª. Ida Pela apresentou os professores que se disponibilizaram a 122 

fazer parte das comissões dos três concursos definidos: A primeira comissão 123 

(Concurso Projeto de Arquitetura Urbanismo e Paisagismo) foi formada pelos 124 

professores Maria das Graças Borja Gondim, José Antônio Ribeiro Lima e Leo 125 

Name. A segunda comissão (Concurso Desenho e Meios de Representação e 126 

Expressão) foi formada pelos professores Lorena Claudia de Souza Moreira, 127 

Luciana Guerra Santos Mota e Rodrigo Scheeren. A terceira Comissão 128 

(Concurso Planejamento Urbano e Regional) foi formada pelos professores 129 

Gloria Cecília dos Santos Figueiredo, Mayara Mychella Sena Araújo e Eduardo 130 

Teixeira de Carvalho. Em seguida, membros de cada comissão, apresentaram 131 

brevemente os pontos dos editais formulados. A Prof.ª. Lorena Moreira 132 

representou a Comissão de Desenho e Meios de Representação Expressão e 133 

apresentou os pontos deste concurso. Referente a questão do perfil de DE, a 134 

Prof.ª Luciana Calixto explicou que existe a necessidade de ter pessoas que 135 

trabalhem com a pesquisa na área de tecnologia do ensino de desenho. Prof.ª 136 

Glória Cecília Figueiredo apresentou os pontos do concurso de Planejamento 137 

Urbano e Regional. Prof. Nivaldo Andrade trouxe a reflexão de que os pontos 138 

estão adequados para o perfil da Pós-graduação, mas em relação a Graduação 139 

ainda não estão abrangendo as necessidades, e sugeriu que a FAUFBA 140 

realizasse um concurso para suprir a carência na área de Engenharia pois seria 141 

muito relevante, alguém com doutorado e formação em engenharia do transporte 142 

na área de planejamento urbano e regional.  A Prof.ª Maria das Graças 143 

apresentou os pontos do Concurso Projeto de Arquitetura Urbanismo e 144 

Paisagismo. Após a apresentação, os Professores agradeceram pelos pontos 145 

formulados e fizeram suas contribuições. Prof.ª Maria das Graças se colocou à 146 

disposição para alinhar os conceitos dos pontos discutidos.  Encaminhamento: 147 



 

Para que os professores façam a leitura dos pontos dos três concursos 148 

apresentados nesta reunião e possam avaliar os pontos apresentados com mais 149 

minúcia e para que as comissões possam ter tempo de fazer os ajustes nos 150 

pontos que foram discutidos nesta reunião ficou acordado uma reunião 151 

extraordinária com data para o dia 03 de julho de 2022 às 17 horas para 152 

consolidar esse ponto de pauta. 5. Aprovação de atividades de pesquisa - 153 

redução de carga horária docente. A Prof.ª Ida Pela iniciou a discussão 154 

apresentando uma tabela, que se encontra em anexo com o pedido de redução 155 

de carga horária de ensino dos seguintes professores que se encontram 156 

devidamente em Programas de Pós-Graduação: Dilton Lopes de Almeida Junior, 157 

Fernando Ferraz Ribeiro, Maurício Felzemburgh Vidal e Andrea Verri Bastian. 158 

Encaminhamento: Para votação por esta Congregação. Votação: aprovada por 159 

unanimidade a redução para 12 horas de carga horária de ensino dos referidos 160 

docentes. 6. Apreciação do Relatório da 4ª Edição do Curso de 161 

Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade. A 162 

Prof.ª Heliana Mettig apresentou o Relatório Final do Curso de Especialização em 163 

Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade e o parecer do Professor Fabio 164 

Velame. Após a apreciação do relatório e do parecer do Prof. Fábio, o Prof. 165 

Sergio Ekerman fez um agradecimento a Prof.ª Heliana Mettig e a todos os 166 

envolvidos no trabalho da 4ª edição do Curso de Especialização. 167 

Encaminhamento: pela aprovação do Relatório Final do Curso de Especialização 168 

em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade. Votação: aprovado por 169 

unanimidade.  7. O que ocorrer. O Diretor Sergio Ekerman agradeceu a presença 170 

de todos os presentes nesta reunião e, não havendo mais nada a ser colocado, 171 

deu por encerrada a sessão, e para constar, eu, Luís Emanuel Moitinho Acácio, 172 

lavrei a presente ata, com 174 linhas que após ser lida e discutida, será aprovada 173 

e assinada por todos os presentes. Aprovada na reunião de 26.08.2022 174 



COORDENAÇÃO EXTENSÃO FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO FAUBA: 01.07.2022

APRESENTAÇÃO PROPOSTAS E 
RELATÓRIOS

TOTAL:   
propostas sem 
homologação 
 relatórios em   páginas.

PROPOSTAS RECEBIDAS, NÃO APROVADAS PELA 
CONGREGAÇÃO

TOTAL: 04

PROPONENTE 01 Thais Troncon Rosa 

Proposta 18396 - Eu frente a nós 

Modalidade Evento 

Ação Eventual

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

CH Atividade 08

Periodicidade CH Semanal

Linha De Extensão Artes visuais

Resumo Trata-se de um espetáculo experimental de plataformas artísticas mistas. 
A união do audiovisual e a música são apresentados e sentidos de 
maneira única a cada apresentação. O audiovisual é composto por 
relatos de personagens em formato documental e ficcional sendo 
projetado em diversas telas. Essas narrativas trazem reflexões sobre 
vivências de atores sociais que são atravessados pela importância da 
empatia, do afeto e das relações interpessoais. Iremos trabalhar na 
conclusão das cenas do bloco 1, o qual será filmado como produto e 
divulgado; é preciso concluir a gravação das cenas finais das faixas 1 e 2.
Após a conclusão das externas, realizaremos a finalização da edição e 
montagem. De maneira concomitante, será realizada a montagem das 
ripas que dão sustentação e são base para a montagem das telas. Faixas
e telas concluídas, partimos para a definição da data da gravação do 
espetáculo.



Público Jovens, artistas, 

Local Não informado

Período Período  Inicial   13/06/2022    Final   30/11/2022               Dias da 
semana:   Seg - Ter - Qua - Qui - Sex 

Parecer Evento espetáculo experimental de plataformas artísticas mistas com 
união do audiovisual e música composto por relatos de personagens em 
formato documental e ficcional de narrativas que trazem reflexões sobre 
vivências de atores sociais atravessados pela importância da empatia, do
afeto e das relações interpessoais. Voltado para jovens e artistas.

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

A Congregação  vota  _  à homologação.

PROPONENTE 02 Sergio Kopinski Ekerman 

Proposta 18402 - Ciclo de Conferências FAUFBA 

Modalidade Evento

Ação Permanente

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

CH Atividade 03 

Periodicidade CH Mensal

Linha De Extensão Não informado

Resumo O Ciclo de Conferências FAUFBA é um projeto de extensão de iniciativa 
da Diretoria, e que dá continuidade ao projeto ?Mastaba Nova?, realizado
em 2019, incorporando também em algumas de suas edições 
conferências online realizadas com transmissão ao vivo pelo canal do 
Youtube da FAUFBA, através do selo ?Mastaba Digital?. O projeto tem 
objetivo de levar ao público FAUFBA e à comunidade de Salvador em 
forma ampliada eventos e conferências realizadas muitas vezes em 
parceria com nossas pós-graduações, potencializando a presença de 
convidados e visitantes, ou levando para fora dos muros da escola temas 
ligados às pesquisas e investigações do nosso corpo docente e corpo 
discente na interface entre arquitetura, urbanismo e paisagismo. O projeto
também conta com a parceria dos colegiados de graduação, permitindo a
integralização das conferências como atividade complementar pelos 
estudantes. 

Público Comunidade em geral, público externo interessado na área de 
arquitetura, urbanismo e paisagismo 



Local Faculdade de Arquitetura 

Período Período  Inicial   09/03/2022    Final   09/03/2022               Dias da 
semana:   Qua               Horario   17h 

Parecer O Ciclo de Conferências FAUFBA é a continuidade do projeto “Mastaba 
Nova”, realizado em 2019, incorporando também em algumas de suas 
edições conferências online realizadas com transmissão ao vivo pelo 
canal do Youtube da FAUFBA, através do selo “Mastaba Digital”. Voltado 
para estudantes e comunidade ampliada de Salvador.

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

A Congregação  vota  _  à homologação.

PROPONENTE 03  Nivaldo Vieira de Andrade Junior 

Proposta 18451 - Exposição "Dell"Architettura: investigação fotográfica sobre a 
influência italiana na paisagem de Salvador" 

Modalidade Projeto

Ação Eventual

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

CH Atividade 08

Periodicidade CH Eventual

Linha De Extensão Patrimônio cultural, histórico e natural 

Resumo A exposição ?Dell?Architettura: investigação fotográfica sobre a influência
italiana na paisagem de Salvador" aborda a contribuição de arquitetos, 
engenheiros, construtores e artistas italianos à arquitetura da capital 
baiana nas décadas de 1910 e 1920. A exposição é promovida pelo 
Istituto Italiano di Cultura do Rio de Janeiro (IIC-Rio), órgão vinculado ao 
Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da 
República Italiana e estará aberta à visitação pública e gratuita no 
Palacete das Artes, em Salvador, entre os dias 09 de agosto e 09 de 
outubro de 2022. A curadoria da exposição e do respectivo catálogo está 
sob a responsabilidade do Prof. Nivaldo Andrade, da FAUFBA, e se 
alimenta das pesquisas sobre a arquitetura baiana no século XX 
desenvolvidas no âmbito do Grupo de Pesquisa ?Projeto, cidade e 
memória?, do PPG-AU UFBA. Outros membros do grupo de pesquisa 
participam do projeto como assistentes de curadoria e de pesquisa.

Público Interessados em arquitetura, urbanismo, artes plásticas e fotografia; 
frequentadores do Palacete das Artes em geral. 



Local Palacete das Artes, Rua da Graça, Graça, Salvador - Bahia 

Período  Período  Inicial   01/06/2022    Final   15/10/2022               Dias da 
semana:   Dom - Seg - Ter - Qua - Qui - Sex - Sab               
Horario   Variável 

Parecer Projeto de uma exposição aberta à visitução pública intitulada 
“Dell’Architettura: investigação fotográfica sobre a influência italiana na 
paisagem de Salvador" que aborda a contribuição de arquitetos, 
engenheiros, construtores e artistas italianos à arquitetura da capital 
baiana nas décadas de 1910 e 1920. 

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

A Congregação  vota  _  à homologação.

PROPONENTE 04 Luciana Guerra Santos Mota 

Proposta 18461 - Ciclo de Debates MULTGRAF 2022 - Encontro 1 

Modalidade Evento

Ação Eventual

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

CH Atividade 02

Periodicidade CH Total

Linha De Extensão Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem 

Resumo O Ciclo de Debates MULTGRAF 2022 tem o objetivo de possibilitar uma 
troca de informações sobre temas relacionados aos multimeios em 
representação gráfica. Os encontros virtuais são abertos ao público em 
geral. O 1° Encontro foi organizado pelos integrantes da Linha de 
Pesquisa "Experimentações Metodológicas no ensino aprendizado", e 
contou com as seguintes participações e apresentações: - Professora 
Maria Helena Wyllie Lacerda Rodrigues (UFRJ): Experimentações 
Didáticas na Condução do Ensino/Aprendizado Gráfico; - Professor 
Daniel Wyllie Lacerda Rodrigues (UFRJ): Geometria em Jogos e 
Desafios; - Professoras Renata Inês Burlacchini Passos (UFBA), Bartira 
Brandão (UFBA) e Maria Paula Dunel (UFBA): Uso de ferramentas 
lúdicas no processo de aprendizagem. O evento foi divulgado nas redes 
sociais FAUFBA, MULTGRAF e pelos palestrantes convidados e contou 
com a presença de vários pesquisadores externos. A gravação está 
disponível em https://youtu.be/KUc1MmL4oZ0.



Público  pesquisadores interessados no tema do encontro 

Local https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/mul 

Período  Período  Inicial   07/04/2022    Final   07/04/2022               Dias da 
semana:   Qui               Horario   17:00 as 19:00h 

Parecer Evento Ciclo de Debates MULTGRAF 2022  objetiva trocar informações 
sobre temas relacionados aos multimeios em representação gráfica. Os 
encontros são virtuais e abertos ao público em geral. 

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

A Congregação  vota  _  à homologação.

 

RELATÓRIOS TOTAL: 0

PROPONENTE 01 Jose Carlos Huapaya Espinoza 

Relatório 9894 - Ideas, figuras e instituciones entre el urbanismo y la planificación 
en América Latina 

Originado a partir 
da Proposta de nº 

 17841 

Data aprovação 11/03/2022 

Fonte Recurso Atividade Possui Recursos Financeiros .  Arrecadação/Captação 

Local Faculdade de Arquitetura da UFBA 

Instituições 
Vinculadas  

Sim.

Ch Atividade 15

Periodicidade Ch Semanal

Período Período  Inicial   14/03/2022   Final   18/03/2022   

Relatório A presença do Prof. Dr. Adrián Gorelik foi articulada com a graduação e 
pós-graduação a partir da realização do minicurso entre os dias 15 a 17 
de março, permitindo a participação (livre) de alunos de graduação, pós-
graduação e docentes. Estes, por sua vez, não se restringiram somente 



ao público da UFBA, mas, através do uso do canal do FAUFBA no 
youtube foi possível atingir a um público bem mais amplo, de diversas 
regiões do Brasil. As temáticas abordadas pelo Prof. Gorelik relacionam-
se com conteúdos ministrados tanto na graduação quanto na pós-
graduação, permitindo uma ampliação atual das discussões sobre as 
temáticas abordadas. 

A estada do Prof. Gorelik considerou a participação e encontros com 
alguns Grupos de Pesquisa do PPGAU/UFBA, dentre eles, o LAB20, 
Laboratório Urbano, Lugar Comum. Para tal, a ideia foi apresentar as 
pesquisas e projetos de extensão que vem sendo desenvolvidos por 
esses GP permitindo uma visão ampla das diversas atividades e 
temáticas.

O minicurso "IDEAS, FIGURAS E INSTITUCIONES ENTRE EL 
URBANISMO Y LA PLANIFICACIÓN EN AMÉRICA LATINA" foi realizado
durante os dias 14, 15, 16, 17 e 18 de março com carga horária de 15hs. 
A estada do Prof. Gorelik teve a seguinte programação: Conferência 
pública de abertura, 14/03/2022 às 18:00, com a presença de Ana 
Fernandes (PPGAU-UFBA) e Paola Berenstein Jacques (PPGAU-UFBA);
_Aula 1- El jardín de senderos que se bifurcan, 15/03/2022 das 16:00 às 
18:00; _Aula 2 - Las formas del regionalismo, 16/03/2022 das 16:00 às 
18:00; _Aula 3 - La planificación del desarrollo, 17/03/2022 das 16:00 às 
18:00; _Mesa pública de encerramento, 18/03/2022 às 18:00, com a 
presença de Cibele Rizek (IAU-USP e PPGAU-UFBA) e Margareth da 
Silva Pereira (PROURB-UFRJ e PPGAU-UFBA) Aproximadamente, 
tivemos um total de 100 participantes (presenciais e participando através 
do canal Youtube). 

Público atingido Total Concluintes   100   Total Aproximado   80      

Parecer Relatório Minicurso  "IDEAS, FIGURAS E INSTITUCIONES ENTRE EL 
URBANISMO Y LA PLANIFICACIÓN EN AMÉRICA LATINA"  realizado 
durante os dias 14, 15, 16, 17 e 18 de março com carga horária de 15hs 
com a participação do Prof. Dr. Adrián Gorelik. Acontecido de modo 
remoto o que permitiu a participação de um público aproximado de 80 
pessoas, e de vários lugares, para além de Salvador.

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

A Congregação  vota  _  à homologação.
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado eletronicamente em 30/08/2022 10:37 )
BARTIRA BRANDAO DA CUNHA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 3215042

 (Assinado eletronicamente em 30/08/2022 14:00 )
DANIEL MAROSTEGAN E CARNEIRO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 2394291

 (Assinado eletronicamente em 29/08/2022 22:37 )
DAYANE SOUZA SANTOS
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

APOIO/SGAF/FARQ (12.01.57.09)

Matrícula: 3082641

 (Assinado eletronicamente em 29/08/2022 22:50 )
EDSON FERNANDES D OLIVEIRA SANTOS NETO

CHEFE - TITULAR

NTPP/AARQ (12.01.57.16.03)

Matrícula: 2631736

 (Assinado eletronicamente em 29/08/2022 23:27 )
FABIO MACEDO VELAME

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 2565868

 (Assinado eletronicamente em 31/08/2022 12:59 )
JOAO MAURICIO SANTANA RAMOS

VICE DIRETOR DE UNIDADE - SUBSTITUTO

FARQ (12.01.57)

Matrícula: 2479073

 (Assinado eletronicamente em 31/08/2022 10:34 )
JOSE FERNANDO MARINHO MINHO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 3570313

 (Assinado eletronicamente em 29/08/2022 15:09 )
JOSE FERREIRA NOBRE NETO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 1157940

 (Assinado eletronicamente em 30/08/2022 14:31 )
LARISSA CORREA ACATAUASSU NUNES SANTOS

COORDENADOR - TITULAR

CECRE (12.01.57.17)

Matrícula: 2664536

 (Assinado eletronicamente em 29/08/2022 21:35 )
MARCIO COTRIM CUNHA

CHEFE - TITULAR

NTHPP/ARQ (12.01.57.16.02)

Matrícula: 1881257

 (Assinado eletronicamente em 29/08/2022 23:10 )
MARCOS ANTONIO MENEZES QUEIROZ

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 1031690

 (Assinado eletronicamente em 29/08/2022 15:19 )
PATRICIA MARINS FARIAS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 2693275

 (Assinado eletronicamente em 30/08/2022 19:12 )
RENATA INES BURLACCHINI PASSOS DA SILVA

PINTO
COORDENADOR - TITULAR

NEGSPP/ARQ (12.01.57.16.01)

Matrícula: 2222454

 (Assinado eletronicamente em 29/08/2022 14:50 )
ROBERIO DO NASCIMENTO COELHO

COORDENADOR - TITULAR

CCGAUN/FARQ (12.01.57.01)

Matrícula: 1493352



 (Assinado eletronicamente em 29/08/2022 14:14 )
SANANE SANTOS SAMPAIO

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CCARQ/FARQ (12.01.57.07)

Matrícula: 1118107

 (Assinado eletronicamente em 29/08/2022 15:05 )
SERGIO KOPINSKI EKERMAN

DIRETOR - TITULAR

FARQ (12.01.57)

Matrícula: 3466650
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