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Em cinco de junho 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: Professora Ana          
Carolina de Souza Bierrenbach, Representante da FAUFBA no CAPEX;         
Professora Ariadne Moraes Silva, Coordenadora do Colegiado de Graduação         
Diurno; Professora Natalie Johanna Groetelaars, Coordenadora do Colegiado de         
Graduação Noturno; Professora Any Brito Leal Ivo, Vice-Coordenadora 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 Convidado: O Magnífico Reitor da          
Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles. Havendo quórum, o Senhor           
Diretor declara aberta a sessão e passa a palavra ao Magnífico Reitor, João             
Carlos Salles, para falar a respeito de algumas pautas da Universidade no            
período da pandemia, como o Congresso da UFBA, que ocorreu de forma virtual             
entre os dias 18 e 29 de maio, a necessidade da Universidade de se adaptar ao                
momento vivido pela sociedade, embora ressalte que as adaptações necessitam          
de preparação, mantendo sempre o máximo cuidado com a vida e com a saúde              
de todos que fazem parte da Comunidade Universitária. Ressalta os          
investimentos que se farão necessários em equipamentos individuais de proteção,          
reavaliação de serviços como o Buzufba, o Restaurante Universitário e também           
um massivo investimento em Tecnologia da Informação para que a Universidade           
possa se adaptar às condições necessárias para o seu pleno funcionamento.Após           
a fala do Magnífico Reitor e as manifestações dos presentes, o Senhor Diretor             
agradeceu imensamente a presença do Magnífico Reitor João Carlos Salles e           
passou a tratar da seguinte pauta. Inclusão de Pauta 01. Aprovação do            
recebimento de doação de projeto de acústica e luminotécnica para          
auditórios. Encaminhamento: A ser votado por esta Congregação. Votação:         
aprovado por unanimidade. Inclusão de Pauta 02. Promoção de Ações          
afirmativas, assistência estudantil e fomento à diversidade e antirracismo na          
FAUFBA. Encaminhamento: A ser votado por esta Congregação. Votação:         
aprovado com 15 votos favoráveis e 01 abstenção. Item 01-INFORMES.          
Apresentados por Sergio Ekerman. Direção. 1. Redes Sociais. Informou-se         
que foi dado início ao projeto de comunicação institucionais através das contas            
oficiais da Faculdade de Arquitetura nas redes sociais, a saber, o Instagram e o              
Youtube.2. Congresso UFBA. Parabenizou-se a FAUFBA pela expressiva         
participação no Congresso UFBA, com mesas e apresentações. 3.Retomada das          
Obras do Anexo. A empresa que ficou em 2º lugar na licitação assumiu a obra,               

 



 

prevista para ser retomada em 01 de julho, com cronograma de 10 meses.             
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. Item 02 -            
Apreciação da Ata da Reunião Ordinária do mês de março de 2020. Foi             
apreciada a ata da reunião ordinária do dia 06 de março de 2020 por esta               
Congregação. Encaminhamento: A ser votado por esta Congregação. Votação:         
Aprovada com 15 votos favoráveis e 01 abstenção. Item 03 - Direcionamento            
dos recursos financeiros recebidos por emenda parlamentar para reforma         
dos auditórios da FAUFBA. O Diretor vem por meio desta informar o             
direcionamento dos recursos financeiros recebidos através de emenda        
parlamentar, recursos esses que ao vir em forma de despesa de capital. Devido a              
modificações na legislação do orçamento federal,o prazo máximo encurtou de          
agosto de 2020 para junho de 2020, o que traz uma certa urgência para o               
planejamento e utilização do recurso. Considerando isso, o diretor vem explicar o            
direcionamento para compra de equipamentos tecnológicos e de climatização         
para a Mastaba e para o Auditório 01, tendo em vista a situação excepcional em               
que nos encontramos, objetivando evitar a perda de recurso.Encaminhamento: A          
ser votado por esta Congregação. Votação: Aprovado por Unanimidade. Item 04-           
Aprovação do recebimento de doação de projeto de acústica e          
luminotécnica para auditórios. Trata-se de projeto ofertado por egressa da           
FAUFBA, sem qualquer contrapartida por parte da instituição para melhoria dos           
auditórios, projeto no qual será utilizado o recurso recebido através de emenda            
parlamentar. Encaminhamento: A ser votado por esta Congregação. Votação:         
Aprovado por Unanimidade. Item 05 - Vacâncias docentes na FAUFBA. Após           
pesquisa realizada pela Comissão Especial de Vacância Docente, chegou-se ao          
quantitativo de 03 vagas efetivamente abertas por aposentadoria e 01 vaga na            
iminência de ser aberta por motivos de redistribuição docente em vias de ser             
efetivada. Tendo em vista as necessidades atuais da Unidade, a Comissão           
sugeriu a Congregação algumas áreas de conhecimento importantes, que         
constam no documento entregue pela Comissão à Congregação, em anexo. Após           
extensa discussão e a abertura da possibilidade de se aproveitar candidatos           
aprovados nos concursos efetivos feitos em 2019 para preencher essas          
vacâncias tendo em vista o cenário político atual, a pauta seguiu para o             
encaminhamento de que o assunto retornasse à Comissão para discutir possíveis           
soluções e que esse item voltasse à pauta desta Congregação em reunião            
Extraordinária a ser marcada posteriormente. Votação: Aprovado por        
Unanimidade.Item 05 - PROQUAD 2021-2025. Foi discutida extensivamente        
pelos membros da Congregação a Minuta elaborada pela Comissão do          
PROQUAD 2021-2025, na qual consta os critérios, porcentagens e áreas de           
conhecimento para o processo seletivo de afastamento docente, com ressalvas          
para eventuais mudanças na carga horária do item 4.2, para que possa ocorrer a              
redução da Carga horária ou no início ou no fim do Mestrado/Doutorado.            
Encaminhamento: A ser votado pela Congregação.Votação: Aprovado por         
unanimidade. Item 06 - Condições físicas da FAUFBA para eventual retorno            
às atividades presenciais. Trata-se da criação de um Grupo de Trabalho para             
avaliação e estruturação das Condições Físicas da FAUFBA para eventual          
retorno às atividades presenciais através de uma convocação feita pela Direção           
entre Docentes, Discentes e Técnicos-Administrativos que tenham interesse em         
participar do Grupo de Trabalho. Encaminhamento: A ser votado por esta           



 

Congregação.Votação: Aprovado por unanimidade.Item 07 - Moção de apoio ao          
tombamento da Igreja do CAB – Lelé. Apresentou-se a moção de apoio ao              
Tombamento da Igreja do CAB apresentada pela Professora Ana Carolina          
Bierrenbach.Encaminhamento: A ser votado por esta Congregação.Votação:        
Aprovado com 15 votos favoráveis e 01 abstenção. Item 08- Promoção de            
Ações afirmativas, assistência estudantil e fomento à diversidade e         
antirracismo na FAUFBA. Foi apresentada a ideia de formar um Grupo de             
Trabalho para discussão da temática na FAUFBA, composto a partir dos           
membros da mesa Diversidades ocorrida no Workshop Virtual FAUFBA 2020 .           
Encaminhamento: A ser votado por esta Congregação.Votação: Aprovado por          
14 votos favoráveis e 01 voto contrário. Item 09-Relatórios, Processos e           
Pareceres. O Coordenador de Extensão, Roberio Coêlho apresentou a esta          
Congregação as seguintes Propostas de Extensão. 9.1 Propostas de Extensão.          
9.1.1. Introdução à Fotogrametria Arquitetônica Digital, proposta pela Professora          
Natalie Johanna Groetelaars no período de 13 a 18/04/2020. Encaminhamento:          
a ser votado por esta Congregação. Votação: Aprovado por unanimidade. 9.1.2.           
COMO FAZER? - Redescobrindo o gosto pelo desenho geométrico - ANO 2020 -             
Ed. 5 Curso Remoto, proposta pela Professora Renata Inês Burlacchini Passos da            
Silva Pinto, no período de 25/05 a 30/06/2020.Encaminhamento: a ser votado           
por esta Congregação. Votação: Aprovado por unanimidade. 9.1.3. interAGIRssa         
- covid19 em Salvador, proposta pela Professora Any Brito Leal Ivo, no período de              
15/03 a 31/07/2020.Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação.         
Votação: Aprovado por unanimidade.9.1.4.Seminário salvador e suas cores 2020:         
ensino, pesquisa, extensão das relações étnico raciais nos cursos de arquitetura e            
urbanismo no Brasil e África, proposto pelo Professor Fábio Macedo Velame, no            
período de 04 a 06/11/2020, com 300 vagas.Encaminhamento: a ser votado por            
esta Congregação. Votação: Aprovado por unanimidade. 9.1.5.II Seminário de         
Arquiteturas e Aldeamentos Indígenas no Estado da Bahia, proposto pelo          
Professor Fábio Macedo Velame, no período de 23 a 24/04/2020.          
Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação: Aprovado por          
unanimidade. 9.1.6.II Seminário Povos Ciganos nas Cidades Brasileiras, proposto         
pelo Professor Fábio Macedo Velame, no período de 22/05/2020.         
Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação: Aprovado por          
unanimidade. 9.1.7. I Semana da África na FAUFBA, proposto pelo Professor           
Fábio Macedo Velame, no período de 25 a 29/05/2020. Encaminhamento: a ser            
votado por esta Congregação. Votação: Aprovado por unanimidade. 9.1.8 I          
Seminário Arquiteturas de Templos Religiosos de Matrizes Africanas, proposto         
pelo Professor Fábio Macedo Velame, no período de 12/06/2020.         
Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação: Aprovado por          
unanimidade. 9.1.9 II Simpósio Internacional - Brasil na África / África no Brasil,             
proposto pelo Professor Fábio Macedo Velame, no período de 10 a 13/03/2021.            
Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação: Aprovado por          
unanimidade. 9.1.10. I Seminário Memória, Sobrevivências, Ruínas, proposto         
pelo Professor Dilton Lopes de Almeida Junior, no período de 20 a            
21/11/2019.Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação:        
Aprovado por unanimidade. 9.2 Relatórios de Extensão. 9.2.1. Salvador e suas            
cores 2019: racismo, diáspora e cidade em África e Brasil, do Professor Fábio             
Macedo Velame, no período de 13 a 15/11/2019. Encaminhamento: a ser           
votado por esta Congregação. Votação: Aprovado por unanimidade. 9.2.2         
Racismo e Cidade: Um Debate nas Escolas Públicas de Salvador, do Professor            



 

Fábio Macedo Velame, no período de 06/05/2019 a 30/08/2019.         
Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação: Aprovado por          
unanimidade. 9.2.3. Seminário de Preservação, Tradição e Memória Ancestral -           
Ilê Agboulá, 85 anos de Resistência, do Professor Fábio Macedo Velame, no            
período de 23 a 24/08/2019.Encaminhamento: a ser votado por esta          
Congregação. Votação: Aprovado por unanimidade. 9.2.4 Seminário Nova        
Proposta de Normas De Infraestrutura de Estabelecimentos Assistenciais de         
Saúde, do Professor Antônio Pedro Alves de Carvalho , no período de 16 a              
31/10/2019. Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação:         
Aprovado por unanimidade. 9.2.5. Exposição Fotográfica Momentos FAUFBA, da          
Professora Lorena Claudia de Souza Moreira, no período de 18 a 22/02/2019.            
Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação: Aprovado por          
unanimidade. 9.2.6 Mostra fotográfica Momentos FAUFBA 60 anos, da         
Professora Lorena Claudia de Souza Moreira, no período de 21 a 25/10/2019.            
Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação: Aprovado por          
unanimidade.9.2.7 Modelagem e fabricação de formas complexas, da Professora         
Érica de Sousa Checcucci, no período de 22/08/2018 a 21/12/2018.          
Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação: Aprovado por          
unanimidade. 9.2.8 Fabricação digital de formas complexas, da Professora Érica          
de Sousa Checcucci, no período de 26/03/2019 a 26/06/2020.         
Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação: Aprovado por          
unanimidade. 9.2.9 Projeto Paramétrico e Fabricação Digital de Formas Livres           
Arquitetônicas, do Professor Felipe Tavares da Silva , no período de 12 a             
29/11/2019. Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação:         
Aprovado por unanimidade. 9.2.10. Grupo de Estudos sobre Ensino de Física           
Aplicado ao Conforto Ambiental em Edificações, da Professora Marcia Reboucas          
Freire, no período de 12/04/2019 a 29/11/2019. Encaminhamento: a ser votado           
por esta Congregação. Votação: Aprovado por unanimidade. 9.2.11 FENDA -          
Edital PIBIeX A 2019, coordenado pela estudante Nadine Nascimento , da           
Professora Ariadne Moraes Silva, no período de 17/05/2019 a 31/10/2019.          
Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação: Aprovado por          
unanimidade. 9.2.12. Projeto de Cadastro Arquitetônico do Terreiro Ilê Axé Babá           
Omin Guian, do Professor Fábio Macedo Velame, no período de 07/10/2019 a            
09/12/2019.Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação:        
Aprovado por unanimidade. Item 10 - 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. 

Sergio_Ekerman
APROVADA POR UNANIMIDADE NA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 04/09/2020. EM TEMPO, A VOTAÇÃO DO ITEM 08 OCORREU
POR UNANIMIDADE, TENDO SIDO O VOTO EM CONTRÁRIO
RESULTADO DE PROBLEMA DO SISTEMA ELETRÔNICO, POSTERIORMENTE
ESCLARECIDO COM TODOS OS PARTICIPANTES�
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