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Em dezessete de julho de dois mil e vinte, às nove horas, de forma virtual, através                
do ambiente de videoconferências da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa           
(RNP), reuniu-se a Congregação da Faculdade para uma Reunião Extraordinária          
Ampliada, sob a presidência do Diretor, Professor Sergio Kopinski Ekerman,          
sendo registradas as presenças de: Professor Marcos Antonio Menezes de          
Queiroz, Representante da FAUFBA no CAE; Professora Ana Carolina de Souza           
Bierrenbach, Representante da FAUFBA no CAPEX; Professora Ariadne Moraes         
Silva, Coordenadora do Colegiado de Graduação Diurno; Professora Natalie         
Johanna Groetalaars, Coordenadora do Colegiado de Graduação Noturno;        
Rodrigo Espinha Baeta, Coordenador do PPGAU; Professora Juliana C. Nery,          
Coordenadora do MP – CECRE; Professora Renata Inês Burlacchini Passos da           
Silva Pinto, Coordenadora do Núcleo de Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e           
Planejamento; Professor Edson Fernandes D’Oliveira Santos Neto, Coordenador        
do Núcleo de Tecnologia, Projeto e Planejamento; Professor Ícaro Vilaça          
Nunesmaia Cerqueira, Coordenador do Núcleo de Teoria, História, Projeto e          
Planejamento; Professora Gabriela Sampaio, Representante Docente Suplente;       
Professora Thaís Troncon Rosa, Representante Docente; Carina de Carvalho         
Gonçalves, Representante Titular dos Técnicos Administrativos; Bruna Valverde,        
Representante Discente e Tamires Ishiko, Representante Discente. Havendo        
quórum, o Senhor Diretor declara aberta a sessão para tratar da seguinte pauta             
única. Item 01- Projeto de Retomada das Atividades Acadêmicas Remotas. O            
Senhor Diretor abriu a reunião apresentando a minuta da proposta de semestre            
suplementar, não presencial, formulada pelo Gabinete da Reitoria da UFBA para           
que esta Congregação tomasse uma posição a ser apresentada em posterior           
reunião do Conselho Universitário. Foram consideradas as contribuições enviadas         
pelos Núcleos Acadêmicos, representados pelos seus Coordenadores, as falas         
das Coordenadoras de Colegiado de Graduação e dos Coordenadores de Pós-           
Graduação, assim como dos técnicos administrativos presentes na reunião e do           
Diretório de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (DEA). Após longa discussão           
do tema apresentado pelos presentes, a Congregação decidiu pelo apoio à           
proposta de semestre suplementar não presencial, com ressalvas, que         
consistem em condições restritivas que podem, em diferentes medidas, impactar          
no planejamento das atividades a serem efetivamente oferecidas no semestre          
suplementar remoto da FAUFBA. Destacaram-se as seguintes ressalvas: As         
importantes dificuldades colocadas pela substituição do ensino presencial da         
arquitetura e urbanismo pelo formato remoto, tanto em componentes teóricos          
quanto em componentes teórico-práticos de ateliês/oficinas de projeto, o que          
poderá ser realmente determinante para o oferecimento ou não de componentes           
obrigatórios no semestre suplementar; A proposta da criação de um programa           
específico de monitoria com bolsa ou monitoria voluntária para colaboração entre           
docentes e discentes na produção de material que possa ser utilizado em aulas             
remotas (gravação e edição de vídeos, transmissões e interações com a turma) ;A             
importância da definição de um calendário que preveja as necessárias          
interrupções no ciclo de atividades da UFBA entre os anos civis de 2020 e 2021;               

 



 

Sugestão de reforço dos serviços de orientação psicológica direcionados à          
comunidade UFBA, com a sugestão de atenção e planejamento para a           
implantação ou desenvolvimento dos projetos de "orientação acadêmica" nas         
diversas Unidades; Necessidade de apoio da administração central no apoio aos           
Colegiados, sobretudo no que tange às questões de integralização curricular, na           
hipótese de retomada de componentes e procedimentos ligados ao Trabalho Final           
de Graduação (TFG) na FAUFBA, bem como na agilidade para criação/aprovação           
dos códigos para novos componentes a serem ofertados que viabilize a matrícula            
em tempo hábil; A importância específica e necessidade de desenvolvimento de           
estratégias que favoreçam os estudantes recém-ingressos. Reproduzimos a        
seguir, na íntegra, declaração do Diretório dos Estudantes de Arquitetura e           
Urbanismo (DEA): “Compreender o cenário atípico que vivemos e as questões           
da pressão externa quanto ao financiamento das Universidades Federais,         
principalmente da UFBA, é crucial para este documento. Concomitantemente         
entender as necessidades e anseios da comunidade UFBA é de extrema           
relevância. Sendo assim destacamos o posicionamento do corpo estudantil,         
contrário ao atual documento, que se constrói respaldado em dados do           
mapeamento socioeconômico, feito por questionário online alcançando 30% do         
total de estudantes, ressaltamos neste ponto a necessidade de se preocupar com            
esse alcance. O resultado da pesquisa confirmou que os estudantes não           
possuem equipamentos e condições mínimas necessárias para o ensino remoto.          
Também foram expressivas respostas de estudantes que afirmaram portar         
transtorno psicológico. Sendo assim, se faz necessário que as questões da           
acessibilidade e saúde mental sejam levadas como prioritárias na elaboração de           
um plano de ação a fim de reduzir os danos do ensino remoto e que estudantes                
menos favorecidos não sejam, nem se sintam, deixados para trás.”          
Encaminhamento: A ser votado por esta Congregação. Votação: Com 14 votos           
favoráveis e 02 voto contrário, foi aprovado o apoio desta Congregação à            
proposta de semestre suplementar não presencial apresentada pela Reitoria, com          
ressalvas. O Diretor Sergio Ekerman agradeceu a presença de todos os           
presentes nesta reunião e deu por encerrada a sessão, e para constar, eu, Carina              
de Carvalho Gonçalves, lavrei a presente ata, que após ser lida e discutida, será              
aprovada e assinada por todos os presentes. 
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