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Em sete de agosto de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, 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:          
Professora Ana Carolina de Souza Bierrenbach, Representante da FAUFBA no          
CAPEX; Professora Natalie J. Groetalaars, Coordenadora do Colegiado de         
Graduação Noturno; Professor Nivaldo Vieira de Andrade Junior, Coordenador do          
PPGAU; Professora Juliana C. Nery, Coordenadora do MP – CECRE; Professora           
Larissa Correa Acatauassu Nunes Santos, Vice-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; Professora Mariely Cabral de Santana, Representante         
Docente; Professor Pedro Aloisio Cedraz Nery, Representante Docente; Carina         
de Carvalho Gonçalves, Representante Titular dos Técnicos Administrativos e         
Tamires Ishiko, Representante Discente. Havendo quórum, o Senhor Diretor         
declara aberta a sessão para tratar da seguinte pauta. Item 01-INFORMES.           
Apresentados por Sergio Ekerman. Direção. 1. Boas Vindas a nova Gestão           
do PPGAU. Informou-se do início do mandato do novo Coordenador do PPGAU,            
Professor Nivaldo Vieira de Andrade Junior, e o Diretor Sergio K. Ekerman deu as              
boas-vindas ao estimado Professor à esta Congregação. Fica registrado também          
o agradecimento à gestão anterior da Coordenação do PPGAU, ao Professor           
Rodrigo Espinha Baeta, Coordenador, e às Professoras Glória Cecília Figueiredo          
e Any Ivo, Vice-coordenadoras, pela dedicação ao mandato e por suas           
contribuições ao PPGAU. 2.Workshop Online. Informou sobre o Workshop         
Online, que foi muito bem sucedido no seu objetivo de levar aos estudantes,             
professores e técnicos administrativos da FAUFBA o debate sobre o papel do            
projeto de arquitetura e urbanismo no combate à pandemia do coronavírus em            
Salvador, constituindo-se num experimento didático desenvolvido de maneira        
totalmente online, neste momento tão singular para toda a Comunidade          
Acadêmica. 3. Seminário Capacitação NEGSPP. Informou sobre o Seminário         
organizado pelo Núcleo de Expressão Gráfica, que tal qual o Workshop, tem um             
caráter mobilizador e integrador na Comunidade FAUFBA e na Comunidade          
Acadêmica como um todo, em uma iniciativa muito bem desenvolvida pelo           
Núcleo. 4.Portal UFBA em Movimento. Informou-se que o portal desenvolvido          
para esclarecer dúvidas e enviar sugestões transformou-se em um portal do           
Semestre Letivo Suplementar no qual discentes, técnicos e docentes encontram          
desde o registro dos documentos nos quais o semestre se embasa, a sugestões             
de ferramentas a serem utilizadas nas aulas online e também sugestões e guias             
de ajuda para aqueles que necessitem de auxílio para participar das atividades.5.            
Obra do Anexo. Informou-se que a obra do anexo tem início ainda na primeira               
quinzena de agosto, 6. Projeto FAPESB. Para a obra a ser realizada na área da               
antiga fonte, no nível do corredor da copiadora e em trechos do subsolo, está em               
andamento a escolha da empresa que será responsável pela obra, através do            
melhor preço,. Este projeto será realizado com recursos administrados pela          
FAPESB, com fiscalização realizada pela SUMAI, e pretende tratar do problema           
das infiltrações no subsolo do edifício principal, bem como da recuperação da            

 



 

área da fonte propriamente dita, nos seus diversos patamares. 7. TRE.           
Informou-se que o TRE solicitou o prédio para local de votação nas eleições             
vindouras de 2020. CAE. Apresentados por Marcos Queiroz. 1. Resolução          
nº01/2020 do CAE. Informou-se sobre a Resolução nº 01, de 29 de julho de 2020                
do CAE, que regulamenta as atividades de ensino não-presencial, do Semestre           
Letivo Suplementar (SLS), em caráter excepcional e temporário, para os cursos           
de graduação e pós-graduação stricto sensu. CAPEX. Apresentadas por Ana          
Carolina Bierrenbach. 1. Escritórios-Públicos. O CAPEX finalizou a minuta da          
regulamentação dos Escritórios-Públicos Modelos. MP-CECRE. Apresentados      
por Juliana Nery. 1. Bancas Remotas. Informou sobre a retomada das bancas            
do MP-CECRE, de forma remota através da plataforma Conferência WEB, da           
RNP, entre os dias 17 e 31 de agosto e deverão ser transmitidas no youtube da                
Faculdade de Arquitetura. Item 02 - Apreciação da Ata da Reunião Ordinária            
do mês de julho de 2020. Foi apreciada a ata da reunião ordinária do dia 03 de                 
julho de 2020 por esta Congregação. Encaminhamento: A ser votado por esta            
Congregação. Votação: aprovada por unanimidade. Item 03 - Apreciação da           
Ata da Reunião Extraordinária Ampliada de Julho de 2020. Foi apreciada a ata             
da reunião extraordinária ampliada do dia 17 de julho de 2020 por esta             
Congregação.Encaminhamento: A ser votado por esta Congregação. Votação:        
aprovada por unanimidade. Item 04 - Apreciação da Ata da Reunião           
Extraordinária do mês de Agosto de 2020. Foi apreciada a ata da reunião              
extraordinária do dia 07 de agosto de 2020. Encaminhamento: A ser votado por             
esta Congregação. Votação: aprovada por unanimidade. Item 05- Ad         
Referendum - indicação da FAUFBA/UFBA ao ConCidades/BA. Foi apreciado         
o Ad Referendum da indicação da Professora Mayara Mychella Sena Araújo para            
a Representação da FAUFBA/UFBA no ConCidades/BA. Encaminhamento: A        
ser votado por esta Congregação. Votação: aprovado por unanimidade. Item 06-            
Solicitação para Criação da Liga Acadêmica Interdisciplinar em Práticas         
Socioecológicas (LAIPS) Foi apreciada o Projeto de Criação da Liga LAIPS,           
assim como o Estatuto da Liga tendo em vista a Resolução do CONSEPE, que              
regulamenta a atuação das Ligas Acadêmicas na UFBA.Encaminhamento:         
Após ser discutido pela Congregação, foram encaminhadas as solicitações de          
alguns ajustes e esclarecimentos no Estatuto e no Projeto de Criação da Liga             
LAIPS aos responsáveis, de maneira a estar adaptado à legislação institucional           
mais recente. Item 07- Relatórios, Processos e Pareceres de Extensão. 7.1           
Propostas de Extensão. 7.1.1 Seminário NEGSPP/FAUFBA. Competências       
digitais para o ensino-aprendizagem, proposto pela Professora Ana Cecília de          
Andrade Teixeira , no período de 03 a 14 de agosto de 2020, pela              
internet.Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação:        
aprovado por unanimidade. 7.2 Relatórios de Extensão. 7.2.1 Restinga: Estudo          
e reinserção do bioma na paisagem urbana de Salvador, apresentado pela           
Professora Marta Raquel da Silva Alves , no período de 24 de julho de 2017 a 24                 
de julho de 2019.Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação.          
Votação: Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação:         
aprovada por unanimidade.8. O que Ocorrer. O Diretor traz a Congregação dois             
assuntos que precisam ser discutidos: A discussão sobre o Espaço Físico da            
Unidade, a partir da nova perspectiva após a obra do Anexo e também sobre as               
vacâncias docentes da unidade. Encaminhamento: Após discussão, foi decidido          
que a questão das vacâncias docentes seria discutido na reunião ordinária do            
mês de setembro e a questão do espaço físico seria discutido em uma reunião              



 

extraordinária ampliada a ser convocada ainda no mês de setembro. 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. 

Sergio_Ekerman
aprovada por unanimidade da reunião de 02/10/2020�
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