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Em três 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, 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 Aline de Figueirôa Silva, Vice-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 Mariely Cabral de           
Santana, Representante Docente; Professora Gabriela Leandro Pereira,       
Representante Docente; Professor Pedro Aloisio Cedraz Nery, Representante        
Docente; Carina de Carvalho Gonçalves, Representante Titular dos Técnicos         
Administrativos; Bruna Valverde, Representante Discente; Tamires Ishiko,       
Representante Discente e como Convidados: Professor Roberio do Nascimento         
Coêlho, Coordenador de Extensão e Professora Lorena Claudia de Souza          
Moreira, Coordenadora Acadêmica. Havendo quórum, o Senhor Diretor declara         
aberta a sessão para tratar da seguinte pauta. Item 01-INFORMES.          
Apresentados por Sergio Ekerman. Direção. 1. Obra do Anexo/Vistoria         
SUMAI. A obra está prevista para ser retomada em final de julho ou início de               
agosto. Após vistoria da SUMAI, foi decidido pela intervenção nas mangueiras           
que estavam em processo de decomposição e degradação devido a fatores           
externos. 2. Comunicação Instagram e Youtube. Continuação da comunicação         
com os alunos através das redes sociais da Unidade, criação de uma playlist do              
Congresso UFBA, com as participações da Unidade nas atividades do Congresso.           
3.UFBA em movimento. Após solicitações da Administração Central para         
contribuições das Unidades para a UFBA em movimento, foi proposta uma           
reunião em breve para discutir o assunto. 4. GT do Espaço Físico. O Grupo              
produziu fichas cadastrais de diagnóstico, dando início aos trabalhos. 5.          
Processo de Obra Fonte/Subsolo. Iniciou-se o processo de seleção da empresa           
para realizar a obra de impermeabilização da fonte, com o objetivo de conter as              
infiltrações que vão do piso da cantina até o subsolo. 6. PIT Remoto. Foi votado                
pela Coordenação Acadêmica para o 2º semestre, com preenchimento por parte           
dos docentes da unidade até o prazo do dia 10/07 do ano corrente. 7. Empenho               
de Emenda parlamentar. Comunica-se que foram empenhados 99% dos valores          
recebidos para empenho. Foram feitos agradecimentos aos servidores do         
administrativo que se dedicaram exaustivamente a esse objetivo. CONSUNI. Sem          
informes devido à ausência de reuniões até a data dessa reunião de            
Congregação. CAE. Apresentados por Marcos Queiroz. Está sendo feito         

 



 

processo de verificação de acessibilidade à internet dos discentes para uma           
eventual retomada das atividades acadêmicas remotas ou semi-presencial.        
CAPEX. Apresentadas por Ana Carolina Bierrenbach. 1.       
Escritórios-Públicos. O CAPEX está em processo de finalização da minuta dos           
escritórios-públicos, que deve ser trazida para conhecimento em breve. PPGAU.          
Apresentados por Rodrigo Baeta. 1. Bancas de Defesas. Informou-se que as           
Bancas Finais de Defesa permanecem ocorrendo no PPGAU, de forma remota,           
sem intercorrências. As Bancas Remotas são oferecidas de maneira opcional          
para o discente, que pode optar por realizar de maneira remota no prazo ou              
aguardar e realizar a banca presencial posteriormente. Eleição da Coordenação          
do PPGAU. Professor Rodrigo Baeta informa que no dia 24/07 ocorrerá a eleição             
para Coordenador do PPGAU, para início de mandato em 01/08 e informa do             
encerramento do seu mandato como Coordenador do PPGAU. O Diretor Sergio           
Ekerman agradece em nome da Congregação ao Professor Rodrigo Baeta pela           
sua dedicação e excelência à frente da Coordenação do PPGAU e também como             
membro desta Congregação. MP-CECRE. Apresentados por Juliana Nery.        
Atividades de Extensão. Informa que após conversas com os estudantes, foi            
decidido pela implementação de atividades extracurriculares optativas para os         
estudantes neste período de pandemia. FAPESB. Informa que chegou ao          
conhecimento do MP-CECRE uma solicitação por parte da FAPESB, requerendo          
um posicionamento em relação às bolsas de pós-graduação e de iniciação           
científica, para que os responsáveis respondam informando a situação das          
bolsas, de forma a não correr o risco de a Unidade perder as bolsas. Inclusão de                
Pauta. Foi pedida a inclusão do Item: Adição de membro ao Grupo de Trabalho              
Normativas do Centro Histórico a pauta desta reunião como Item 07.           
Encaminhamento: A ser votado por esta Congregação. Votação: Com 14 votos           
a favor e 01 abstenção, foi aprovada a inclusão de pauta. Item 02 - Apreciação               
da Ata da Reunião Extraordinária do mês de março de 2020. Foi apreciada a              
ata da reunião extraordinária do dia 17 de março de 2020 por esta Congregação.              
Encaminhamento: A ser votado por esta Congregação. Votação: Aprovada por          
unanimidade. Item 03 - Apreciação de Convênios: UFBA e Instituições          
Acadêmicas Nigerianas. A Professora Renata Inês Burlacchini relata o seu          
parecer sobre o pedido de apreciação de convênios entre a UFBA e Instituições             
Acadêmicas Nigerianas feito pelo Professor Fábio Velame a esta Congregação.          
Após exposição dos documentos e temáticas dos convênios, a Professora Renata           
apresenta parecer favorável aos convênios entre e a UFBA e a Universidade de             
Lagos Akoka, Universidade de Oyo e Universidade do Estado de Lagos-           
LASUCAS. Encaminhamento: A ser votado por esta Congregação. Votação: A          
Congregação decidiu por unanimidade em acompanhar o parecer da Professora          
Renata e aprovar por unanimidade os convênios entre a UFBA e a Universidade             
de Lagos Akoka, Universidade de Oyo e Universidade do Estado de Lagos -             
LASUCAS. Item 04 - Solicitação para Criação da Liga Acadêmica          
Interdisciplinar em Práticas Socioecológicas (LAIPS). Após extensa       
discussão, foi proposta a criação de um Grupo composto pela Professora Ana            
Carolina Bierrenbach e um Representante Discente indicado pelo DEA, para          
discutir o assunto no âmbito da Congregação e fazer uma relatoria futura sobre a              
minuta do estatuto. Encaminhamento: A ser votado por esta Congregação.          
Votação: Aprovado por Unanimidade. Item 05 - Solicitação do Projeto Hora da            
Criança. Após extensa discussão, os membros da Congregação decidiram que,          



 

por se tratar de temática que seria tratada no workshop, aguardar que este             
acontecesse, para, a partir das provocações efetuadas no evento, formar um           
grupo na escola para se dedicar a atender às solicitações do projeto.            
Encaminhamento: A ser votado por esta Congregação. Votação: Aprovado por          
Unanimidade. Item 06 - Relatórios, Processos e Pareceres. O Coordenador de           
Extensão, Roberio Coêlho apresentou a esta Congregação a seguinte Proposta          
de Extensão. 6.1 Propostas de Extensão. 6.1.1. Seminário Anual do Grupo de            
Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar (GEA-hosp), proposto pelo         
Professor Antônio Pedro Alves de Carvalho, no período de 29/07 a 30/07, 80             
vagas, através da internet. Encaminhamento: a ser votado por esta          
Congregação. Votação: Aprovada por unanimidade. Item 07 - Adição de          
membro ao Projeto de Regulamentação de Intervenção nas áreas Tombadas          
da Zona Central da Cidade de Salvador. A Professora Mariely Santana           
apresenta o pedido de adição de membro ao Projeto de Regulamentação de            
Intervenção nas áreas Tombadas da Zona Central da Cidade de Salvador, no            
âmbito do convênio UFBA e IPHAN, com administração dos recursos sob a            
responsabilidade da FAPEX - PROJETO: 190079. O Projeto acima denominado já           
vem sendo desenvolvido desde 2018 e encontra-se na sua etapa final, de            
elaboração da normativa. Tendo isso em vista, fez-se necessário a adição de um             
professor da área de Urbanismo ao Projeto. O nome da Professora Ana            
Fernandes foi aprovado pelo IPHAN como indicação, portanto, faz-se necessário          
que a Professora Ana Fernandes seja incluída como membro do Projeto, por um             
período de 03 meses. Encaminhamento: A ser votada por esta Congregação a            
inclusão da Professora Ana Fernandes na equipe do Projeto. Votação: aprovado           
por unanimidade. Item 08 - O que ocorrer. A Coordenadora do Colegiado de              
Graduação Diurno informa sobre a portaria 159/2020 emitida pelo Gabinete da           
Reitoria, permitindo que excepcionalmente nesse momento de pandemia esteja         
autorizada a colação de grau através de videoconferência, devido à          
impossibilidade de aglomerações causada pela pandemia da COVID-19. Reforça         
a Coordenadora a excepcionalidade dessa autorização, direcionada       
especialmente para aqueles que não puderam realizar suas colações de grau           
presenciais e cerimônias solenes em março do ano corrente devido a alguma            
pendência junto ao Colegiado para integralização do curso. Informa também          
sobre a Portaria 009/2020 emitida pela PROGRAD, autorizando atividades         
acadêmicas cuja natureza faz com que estas atividades não dependam do           
calendário acadêmico. A vice-coordenadora do Colegiado de Graduação Noturno         
acrescentou que muitos alunos estão matriculados em TFG mediante quebras de           
pré-requisitos e que, nesse caso, com a suspensão das aulas, não poderão            
defender o TFG, pois ainda não concluíram outros componentes. E, por fim,            
lembrou que o TFG é componente obrigatório, mas como o Calendário           
Acadêmico está suspenso, as orientações estão acontecendo de modo         
facultativo. Ao ser discutida a questão, foi decidido que o TFG não é uma              
atividade que independe do calendário acadêmico, pois é necessária toda uma           
logística para que as defesas ocorram com tranquilidade. 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. 
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