
Ata da 01ª Sessão Ordinária da
Congregação da Faculdade de
Arquitetura da Universidade Federal da
Bahia, realizada em 05/03/2021.

Em cinco de março de dois mil e vinte um, 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 de Arquitetura da UFBA
(FAUFBA), sob a presidência do Diretor, Professor Sergio Kopinski Ekerman,
sendo registradas as presenças de: Professora Ana Carolina de Souza
Bierrenbach, Representante da FAUFBA no CAPEX; Professora Ariadne Moraes
Silva, Coordenadora do Colegiado de Graduação Diurno; Professor Roberio do
Nascimento Coêlho, Coordenador do Colegiado de Graduação Noturno; Professor
Nivaldo Vieira de Andrade Júnior, Coordenador do PPGAU; Professora Juliana
Cardoso Nery, Coordenadora do MP – CECRE; Professor Carlos Bonfim
Representante Suplente da RAU+E; Professor Edson Fernandes, Coordenador do
Núcleo de Tecnologia, Projeto e Planejamento; Professor Marcio Cotrim Cunha,
Coordenador do Núcleo de Teoria, História, Projeto e Planejamento;Professora
Gabriela Leandro Pereira, Representante Docente; Carina de Carvalho
Gonçalves, Representante Titular dos Técnicos Administrativos e Saron
Damasceno, Representante Discente. Havendo quórum, o Senhor Diretor declara
aberta a sessão para tratar da seguinte pauta. Item 01- INFORMES. DIREÇÃO.
Apresentados por Sergio Ekerman. 1. Nota de pesar. A reunião foi iniciada
com uma homenagem ao estudante da FAUFBA Jailton Almeida dos Santos
Barbosa, falecido em decorrência da covid-19 em 03/03/21, bem como
expressando solidariedade aos membros da FAUFBA que perderam entes
queridos. 2. Acadêmico. 2.1 Aula inaugural/ Programa Mastaba Digital. No dia
02/03/21 a Faculdade de Arquitetura recebeu para sua aula inaugural do
semestre 2021.1 os Professores Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira e
Henrique Antunes Cunha Júnior, docentes visitantes do Programa de
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura.
(PPG-AU). A Conferência foi a primeira edição do programa "Mastaba Digital:
conferências online da Faculdade de Arquitetura da UFBA", dedicado a trazer
para o canal da FAUFBA no Youtube ao longo de 2021 uma série de eventos em
arquitetura e urbanismo, abertos à toda comunidade - característica marcante do
auditório "Mastaba". 2.2. Esforços para adequação da oferta de vagas em
Ateliês e Oficinas. O Diretor informou sobre o esforço para a adequação das
aulas práticas para o ambiente virtual e para oferta de vagas em ateliês e oficinas
ao longo dos meses de janeiro e fevereiro de 2021. 2.3. Semestralização.
Informou sobre a semestralização dos componentes anuais na FAUFBA, que terá
que ser discutida, conforme demanda da PROGRAD, seguido de um plano para
mitigar perdas acadêmicas dos últimos semestres. 2.4. Boas Vindas. O Diretor
deu as boas-vindas aos novos professores Bartira Cunha, Renata Gribel e
Leonardo Name, bem como as boas-vindas a Profa. Ana Cecília Teixeira à
Congregação, na condição de vice-coordenadora do NEGSPP. 3. Espaço Físico
e infraestrutura. Informou-se sobre o início das obras na área da fonte, entorno e
subsolo, conforme tratado na reunião de 18/09/2020. Informou-se também sobre
as obras de manutenção da cobertura do prédio principal, em andamento e sobre
a paralisação das obras do prédio anexo devido à interrupção do repasse
financeiro do MEC, ao pedido de reequilíbrio financeiro da licitação solicitado pela
empresa executora à SUMAI e ai estudo das modificações no projeto do segundo



pavimento. 4. Administrativo. O Relatório de gestão da unidade do ano de 2020
foi construído coletivamente, com coordenação dos administradores Leilane Alves
e Francesco Bonelli e já está disponível para consulta no site, onde foi criada área
específica para compartilhamento dos relatórios de gestão. 5. CONSUNI.
Informou-se a respeito da aprovação da política de inovação da universidade
aprovada pelo CONSUNI em reunião de dezembro/2020. Informou-se também
sobre a proposta de criação dos Institutos (Instituto de Computação – IC e
Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde – IMRS). CAPEX.
Apresentados por Ana Carolina Bierrenbach. 1. Mudança de presidência e
vice-presidência. Informou-se sobre a mudança anual de presidência e
vice-presidência do CAPEX, sendo, na presidência, o professor João Glicério da
Faculdade de Direito substituído pela professora Andrea Figueiredo da Faculdade
de Odontologia e a vice-presidência ocupada por Iene Lopes do Instituto de
Saúde Coletiva. DEA. Apresentados por Saron Damasceno 1. Eleições do
DEA. Sobre o planejamento das eleições do DEA: Inscrições de chapas até o dia
23/03/2021; Divulgação das chapas de 24/03/2021 à 28/03/2021; Votações de
30/03/2021 à 31/03/2021; Publicação do resultado até o dia 05/04/2021. PPGAU.
Apresentados por Nivaldo Vieira de Andrade Júnior. 1.Adiada vinda de
convidados. Informou-se o adiamento da vinda de dois doutorandos e um
professor para o PPGAU. A decisão foi tomada pelo CAPES- PRINT devido às
condições sanitárias no atual cenário da pandemia. 2.Edital para professor
visitante. A UFBA abriu novo edital para professor visitante e o PPGAU fez um
processo seletivo por classificação. Dois candidatos se inscreveram e foram
aprovados, ficando em primeiro lugar a professora titular da USP São Carlos
Cibele Rizek, e em segundo lugar o professor titular do Departamento de
Geografia da UNB Rafael Sanzio dos Anjos. MP – CECRE. Apresentado por
Juliana Cardoso Nery. 1.Aula Magna. Realizada Aula Magna dos Programas de
Pós-Graduação da UFBA com apresentação da professora Heloísa Starling.
2.Parabenização. Parabenizou-se o PPGAU e o professor Nivaldo Vieira de
Andrade Júnior pelo recebimento do prêmio ANPARQ na categoria livro autoral.
3.Despedida. Juliana Cardoso despediu-se da coordenação do MP-CECRE, que
será ocupada pela Profa. Larissa Acatauassú. Apresentado por Gabriela
Leandro. 1.Congresso da UFBA. Informou sobre a organização junto à
professora Thaís Rosa de webinário dedicado a debater sobre novas práticas nos
Trabalhos Finais de Graduação (TFGs) dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da
FAUFBA, indicando os vídeos disponíveis no canal do Congresso virtual da
UFBA e no Youtube da FAUFBA. RAU+E. Apresentado por Carlos Bonfim.
1.Congresso UFBA Participação no Congresso virtual da UFBA debatendo as
dificuldades e adaptações da RAU+E ao trabalho remoto. Item 02- Atas das
reuniões do mês de dezembro de 2020. As atas das reuniões de dezembro de
2020 foram brevemente apreciadas. Encaminhamento: a serem votadas por esta
Congregação. Votação: Aprovadas por unanimidade. Item 03- Aprovação das
disciplinas da RAU+E no semestre 2021.1. Prof. Carlos Bomfim compartilhou
que desde dezembro de 2020 estão sendo discutidos ajustes para adaptação ao
ensino remoto. Nessas discussões ficou entendido que seria adequado dividir as
aulas em setenta por cento de encontros síncronos e trinta por cento de
momentos assíncronos para cada disciplina. Sendo que, as disciplinas que já
estavam previstas para o início do curso se concentram nesse primeiro semestre.
As disciplinas do primeiro semestre foram homologadas no colegiado e é
necessário que sejam apreciadas pela Congregação da Unidade para que um



ofício possa ser enviado para a PROEXT, como recomenda a resolução CAPEX
número três de 2020. As disciplinas ofertadas no semestre 2021.1 são: Produção
do espaço, políticas públicas e direito à cidade, Planejamento e projeto de
arquitetura, urbanismo e engenharia para assistência técnica, Seminários
temáticos, Atividades práticas de extensão da Residência, o módulo de trabalho
de final de curso e Metodologias e técnicas para projetos participativos.
Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação: aprovado por
unanimidade. Item 04- Calendário do TFG 2021.1. Os calendários de TFG foram
compartilhados pelos Professores Ariadne Moraes e Robério Coêlho. Foram
aprovados pelos Colegiados Diurno e Noturno, com uma alteração em relação a
uma proposta anterior no tocante ao prazo limite para a realização das
pré-bancas, que poderão acontecer até o dia 28/04/2021, com limite máximo até o
dia 30/04/2021 e bancas de defesa final de 31/05 a 11/06/2021.
Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação: aprovado por
unanimidade. Item 05- Substituição do representante da FAUFBA no CAPEX.
Em substituição a Profa. Ana Carolina Bierrenbach, que cumpriu dois interstícios,
o Diretor Sergio Ekerman trouxe como indicação para representação da FAUFBA
no CAPEX, a partir do mês de abril de 2021, o nome da Professora Glória Cecília
Figueiredo com suplência da Professora Thaís Portela. A Professora Glória
Cecília Figueiredo foi também indicada como titular para a representação no
CONSEPE, com suplência do Professor Marcos Queiroz, representante no CAE.
Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação: aprovado por
unanimidade.Item 06- Eleição para Representação Docente na
Congregação/FAUFBA.Foi apresentado o calendário para eleição para
representante docente na Congregação, com inscrições entre os dias 15 a 20 de
março; a votação ocorrerá entre os dias 26 e 27 de março,
apuração/homologação nos dias 30 e 31 de março, com homologação e posse na
reunião ordinária da Congregação no dia 09 de abril, sendo a eleição realizada
através de processo eletrônico e online. Encaminhamento: a ser votado por esta
Congregação. Votação: aprovado por unanimidade. Item 07- Estatuto da Liga
LAIPS. Profa. Ana Carolina Bierrenbach, relatora da matéria, apresentou a última
versão do Projeto de fundação e Estatuto da Liga Acadêmica Interdisciplinar em
Práticas Socioecológicos (LAIPS), resultado de amplo processo de
amadurecimento desde o ano de 2020. Após manifestações diversas, inclusive do
estudante Diego Moreira, ampliando a explanação sobre os objetivos da Liga e
após esclarecimentos sobre o papel dos tutores no âmbito das ligas acadêmicas,
o projeto foi encaminhado para votação. Encaminhamento: a ser votado por esta
Congregação. Votação: aprovado por unanimidade. Fica registrado em ata o
agradecimento ao extenso trabalho da Professora Ana Carolina Bierrenbach, e da
Representante Discente Tamires Ishiko. Item 08- Relatórios, Processos e
Pareceres de Extensão. Foram apresentados pela Professora Thaís Portela os
relatórios e pareceres de extensão que se encontram anexos a esta ata.
Encaminhamento: a serem apreciados por esta Congregação. Votação:
aprovados por unanimidade. Item 09 - O que ocorrer. O Diretor Sergio Ekerman
informa que para manter as reuniões ordinárias da Congregação em um tamanho
considerável e visando a não exaurir os membros com reuniões extremamente
longas, adotará sistemática de trazer alguns assuntos mais extensos para
reuniões de pauta mais curta, em caráter extraordinário. O Diretor Sergio
Ekerman agradeceu a presença de todos os presentes nesta reunião e, não
havendo mais nada a ser colocado, o senhor Diretor 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.

Aprovada por unanimidade em 04 de junho de 2021.
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