
Ata da 4ª Sessão Ordinária da
Congregação da Faculdade de
Arquitetura da Universidade Federal da
Bahia, realizada em 04/06/2021.

Em quatro de junho de dois mil e vinte e 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
(FAUFBA), sob a presidência do Diretor, Professor Sergio Kopinski Ekerman,
sendo registradas as presenças de: Professor João Maurício Santana Ramos,
Vice-Diretor; Professora Glória Cecília dos Santos Figueiredo, Representante da
FAUFBA no CAPEX; Professor Marcos Queiroz, Representante da FAUFBA no
CAE; Professor Roberio Coelho, Coordenador do Colegiado de Graduação
Noturno; Professor Nivaldo Vieira de Andrade Júnior, Coordenador do PPGAU;
Professora Larissa Corrêa Acatauassú Nunes Santos, Coordenadora do MP –
CECRE; Professora Heliana Faria Mettig Rocha, Coordenadora da RAU+E;
Professora Renata Inês Burlacchini Passos da Silva Pinto, Coordenadora do
Núcleo de Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e Planejamento; Professor
Edson Fernandes, Coordenador do Núcleo de Tecnologia, Projeto e
Planejamento; Professora Sanane Santos Sampaio, Vice-Coordenadora do
Núcleo de Teoria, História, Projeto e Planejamento; Professor Fábio Macedo
Velame, Representante Docente, Professor José Fernando Marinho Minho,
Representante Docente, Professor José Ferreira Nobre Neto, Representante
Docente, Dayane Souza Santos, Representante Titular dos Técnicos
Administrativos; Eloísa Marçola, representante discente; Fayola Caucaia,
representante discente; Marcio Lima, representante discente e Jadi Vendin,
representante discente.Havendo quórum, o Senhor Diretor declara aberta a
sessão para tratar da seguinte pauta. Inclusão de pauta. Foi solicitada a inclusão
de Moção de Pesar em Homenagem a José Augusto Saraiva como ponto de
pauta.Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação:
aprovado por unanimidade a inclusão de Moção de Pesar em Homenagem a
José Augusto Saraiva como ponto de pauta. Item 01- Informes. Direção.
Planejamento Acadêmico. Informou-se sobre o encerramento do planejamento
didático pela Coordenação Acadêmica. Mastaba Digital. Informou-se sobre o
retorno do programa Mastaba Digital em junho com a presença do Professor
Heliodoro Sampaio e encontra-se disponível no site a programação para os
próximos meses a partir de agosto de 2021. Obra da Fonte. Informou-se sobre o
andamento da obra da fonte, encaminhando para finalização. Obras de
Manutenção. Informou-se sobre a retomada das obras de manutenção do prédio
principal da FAUFBA no mês de abril. Áreas Verdes. Informou-se sobre a
retomada do contrato de manutenção das áreas verdes pela UFBA.Obra do
Anexo. Informou-se sobre a continuação da paralisação da obra do anexo e
sobre o processo de aprovação do reequilíbrio financeiro da licitação que
encontra-se em curso na SUMAI. Tenda Virtual. Informou-se sobre o andamento
do planejamento para tenda virtual, assim como a instalação das novas antenas
de wifi. Coordenação de Pesquisa. Foi anunciado o Professor José Huapaya
como novo Coordenador de Pesquisa da Faculdade de Arquitetura, como função
consultiva da Direção, designada através de portaria.CONSUNI.CAE.
Apresentadas por Marcos Queiroz. REGPG. Informou-se sobre a discussão de



modificações para o novo REGPG na UFBA. Minutas de Resoluções.
Informou-se sobre a discussão de algumas minutas de resoluções que serão
discutidas de maneira mais aprofundada em próximas reuniões do CAE. CAPEX.
Apresentadas por Gloria Cecilia. Cursos de Especialização. Informou-se
sobre o andamento da reformulação da norma referente aos cursos de
especialização da UFBA. DEA. Apresentadas por Fayola Caucaia. Nova
Representação do DEA na Congregação. A representante estudantil Fayola
Caucaia apresentou novos representantes estudantis na Congregação, diante a
nova gestão do Diretório de Estudantes de Arquitetura (DEA), Márcio Lima, Jadi
Vendin e Paula Mussi (suplente), substituindo os representantes Fayola Caucaia,
Tamires Ishiko e Saron Damasceno (suplente). RAU+E. Apresentadas por
Heliana Mettig. ACCS. Informou-se sobre o Seminário de Integração das ACCS,
ressaltando a importância da ACCS para toda a Comunidade Acadêmica. Item 02
- Apreciação de Atas. Foram apresentadas as atas das reuniões de 06/11/2020,
05/03/2021 e 28/05/2021 para apreciação dos membros da Congregação.
Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação: Aprovadas por
unanimidade. Item 03 -Proposta de Resolução CONSUNI - Semestre 2021.2. O
Diretor Sergio Ekerman apresentou a proposta de Resolução CONSUNI -
Semestre 2021.2 e abriu a discussão sobre a proposta. A Professora Glória
Cecília trouxe a perspectiva da saúde mental dos estudantes, técnicos e
professores nesse processo de atividades durante a pandemia. A Professora
Renata Burlacchini também trouxe preocupações referentes à estrutura física e
capacidade de ventilação dos espaços físicos da Unidade, e a necessidade de
colocar em andamento um planejamento de adaptação dos espaços para um
futuro retorno aos espaços físicos. Durante a discussão, a representante
estudantil Fayola Caucaia apresentou denúncia contra o Professor Rodrigo
Espinha Baeta, manifestada inicialmente através de mensagem identificada no
chat da webconferência. Após leitura da manifestação da representante
estudantil, o Diretor Sergio Kopinski Ekerman se manifestou em acolhimento à
denúncia e se disponibilizou a dar seguimento aos trâmites cabíveis para o devido
enfrentamento da situação pela Diretoria.Registrou-se em ata o comprometimento
da Diretoria na mediação do processo de escuta das partes para averiguação dos
fatos, a ocorrer com a máxima brevidade. Encaminhamento: Foi construída
coletivamente pelos membros da Congregação uma minuta de posicionamento da
Unidade sobre a Resolução do Semestre 2021.2 a ser levada ao CONSUNI.
Votação: aprovado por unanimidade. Item 04- Laboratórios na FAUFBA. O
Diretor Sergio Ekerman apresentou uma solicitação da Coordenação Acadêmica
para realização por parte da Congregação de definições sobre os laboratórios
acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão ligados à Unidade. Além das
questões trazidas pela Coordenação Acadêmica, Prof. Sergio Ekerman delimitou
outros aspectos concernentes ao assunto, abrindo o debate. Encaminhamento:
Pela criação de uma comissão formada pelos Coordenadores de Pesquisa e
Extensão (Profs. José Huapaya e Thaís Portela), uma representante discente das
pós-graduações (Eloísa Marçola), assim como os Coordenadores de
Pós-Graduação ou seus representantes, no intuito de ampliar definições sobre os
Laboratórios Acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão na FAUFBA para
reconhecimento pela Congregação e respectivas providências administrativas.
Votação: aprovado por unanimidade.Item 05-Solicitação de análise de
interesse em Redistribuição.Foi recebido pela Diretoria da FAUFBA uma
solicitação de análise de interesse em redistribuição enviada pelo Professor



Márcio Pereira da Faculdade de Direito da UFC.Encaminhamento: Pela
confecção de uma carta em resposta a solicitação, constando que, no momento,
não há interesse da instituição na redistribuição do professor do campo do Direito,
e que a solicitação será arquivada na Diretoria da unidade. Votação: Com 15
votos favoráveis e 01 abstenção foi aprovado o encaminhamento deste ponto de
pauta. Item 06 - Semestralização dos Componentes Anuais da FAUFBA. Foi
passada a palavra à Professora Ariadne Moraes, Coordenadora do Colegiado
Diurno, que iniciou fazendo uma breve recapitulação do processo de
semestralização dos componentes anuais da FAUFBA, e o que foi acordado nos
debates ocorridos nas instâncias dos Colegiados Diurno e Noturno, assim como
pela Coordenação Acadêmica, para amplo debate nesta Congregação. Após
extensa discussão do assunto foram feitas diversas considerações e os
encaminhamentos a seguir. Encaminhamento 01: Decidir pela apreciação da
semestralização nesta reunião de Congregação ou pelo retorno do ponto à
Coordenação Acadêmica para maior amadurecimento. Votação: 11 votos a favor
da apreciação imediata por esta Congregação e 03 votos a favor do retorno do
tema à Coordenação Acadêmica. Sendo assim, aprovado o encaminhamento
da apreciação imediata por esta Congregação.Em seguida, foi proposto
desmembrar os encaminhamentos propostos pelos Colegiados Diurno e Noturno,
dadas as diferenças apresentadas nas propostas de ambos os Colegiados. A
proposta do Colegiado Diurno foi a primeira a ser encaminhada à votação.
Encaminhamento 02: Foram propostos os seguintes encaminhamentos: Aprovar
a proposta de semestralização conforme trazida pelo Colegiado Diurno, com
definição de novos pré-requisitos; Aprovar a proposta sem mudança de
pré-requisitos; Abstenção ou Não aprovar. Votação: 09 votos a favor de aprovar
a proposta sem mudança de pré-requisitos e 05 votos a favor de aprovar a
proposta conforme trazida pelo Colegiado Diurno. Sem abstenções nem votos
contrários. Sendo assim, aprovado o encaminhamento da proposta de
semestralização para componentes anuais do curso Diurno, conforme
trazido pelo Colegiado Diurno, mas sem mudanças de pré-requisitos em
relação ao curso atual. Em seguida, a proposta do Colegiado Noturno foi
encaminhada à votação.Encaminhamento 03: Aprovar a proposta de
semestralização conforme trazida pelo Colegiado Noturno ; Aprovar a proposta
sem mudança de pré-requisitos; Abstenção ou Não aprovar. Votação: 11 votos a
favor de aprovar a proposta de semestralização conforme trazida pelo Colegiado
Noturno, com mudança de pré-requisitos em relação ao curso atual e 02 votos a
favor de aprovar a proposta sem mudança de pré-requisitos em relação ao curso
atual e 01 abstenção. Sendo assim, aprovado o encaminhamento da proposta
de semestralização para componentes anuais do curso noturno, conforme
trazida pelo Colegiado Noturno. Item 07 - Relatórios e Projetos de Extensão.
A Coordenadora de Extensão, Professora Thaís Portela apresentou 02 propostas
de Projetos de Extensão e 01 relatório, que se encontram anexos a esta ata.
Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação: aprovado por
unanimidade.Item 08- Moção de Pesar em Homenagem a José Augusto
Saraiva. Foi solicitado a esta Congregação pelo LACAM-TEC, a redação de uma
moção de pesar em homenagem ao arquiteto José Augusto Saraiva, egresso
dessa Instituição. Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação.
Votação: aprovado por unanimidade. Item 09- O que ocorrer. 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.

Ata aprovada por unanimidade em 09.07.2021
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