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Em seis de novembro 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; Professor Valdinei Lopes do Nascimento, Representante Suplente da         
FAUFBA no CAE; 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 Junior,           
Coordenador do PPGAU; Professor Federico Calabrese, Representante Suplente        
do MP – CECRE; Professora Renata Ines 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; Professora Gabriela Gusmão          
Sampaio, 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. ENADE. Informou-se sobre o ENADE, no qual a FAUFBA conquistou            
a pontuação 4 para seus cursos. O Diretor parabenizou a todos e todas na              
FAUFBA, aos estudantes, e aos colegiados pela conquista. 2. PROQUAD.           
Informou-se sobre o andamento do PROQUAD na Coordenação Acadêmica, que          
em breve deverá publicar o edital para o chamamento e organização dos            
afastamentos docentes na Unidade. 3. Substitutos. Informou-se que está em          
andamento o planejamento para a contratação dos substitutos, tema que será           
abordado mais profundamente como ponto de pauta em reunião extraordinária          
ainda esse mês. 4. Espaço Físico. Informou-se que a comissão está trabalhando            
conforme os prazos definidos pela Congregação e uma primeira minuta da           
proposta de reestruturação dos espaços físicos na FAUFBA deverá ser          
apresentada pela Comissão ainda no mês de novembro. 5.Programação de          
Férias. Informou-se que as orientações sobre programação de férias foi enviada           
através de e-mail e constam também no website da FAUFBA. CONSUNI.1.           
Moção de solidariedade a UFPB. Informou-se sobre a moção de solidariedade            
para a UFPB, cujo processo de eleição de sua liderança foi alvo de interferências              
de instâncias externas à Instituição, minando assim sua autonomia institucional. 2.           
Minuta de Resolução Fundações/UFBA. Informou-se sobre a minuta para         
regulamentar as relações entre a UFBA e as Fundações de Apoio ao Ensino e              
Pesquisa, que vem sendo discutida pela Comissão de Normas, e foi solicitado às             
Congregações das Unidades que contribuam para a discussão. DEA. 1.          
Representação Discente na Pós Graduação. O DEA informou que, conforme          
deliberado por esta Congregação, o Diretório seguiu a recomendação de indicar           
para as duas vagas de estudantes ainda remanescentes no pleno discentes do            
PPGAU e do MP-CECRE. Desta forma,vem oficializar a indicação de Ana Luiza            
de Paula Marques Diniz e seu suplente Arthur Henrique Araújo Vieira, estudantes            
do MP-CECRE, como representantes discentes na terceira vaga dos estudantes          
na Congregação. O DEA informou ainda que aguarda indicação de estudantes do            

 



 

PPGAU para informar sobre o preenchimento da quarta e última vaga de            
representações discentes no pleno da Congregação da FAUFBA. 2. Formulário          
SLS. Foi enviado pelo DEA um formulário sobre o SLS para os docentes,             
discentes e técnicos, em relação às expectativas e problemas encontrados no           
SLS. Item 02 - Aditivo TED Nº 03/2019 IPHAN – UFBA - Projeto para              
Regulamentação de Intervenções nas áreas tombadas da zona central da cidade           
de Salvador. Foi solicitado a esta Congregação a apreciação do Termo Aditivo de             
Tempo e Remanejamento de Rubricas de despesas do projeto do TED, incluindo            
a permanência de todos os membros da atual Equipe Executora. Esta solicitação            
se faz necessária devido a pandemia COVID-19 e o consequente atraso das            
atividades de campo e resultados previstos no TED. Foi solicitado um aditivo de             
07(sete) meses para o Termo de Execução Descentralizada nº03/2019.-         
conclusão prevista para 08 de janeiro de 2021. Encaminhamento: A ser           
apreciado por esta Congregação. Votação: Aprovado por 15 votos favoráveis e            
01 abstenção. Item 03- Aditivo TED IPHAN FAUFBA - Igatu. Foi apresentada a              
esta Congregação a solicitação de aditamento do prazo de vigência do Termo de             
Execução Descentralizada nº01/2019 IPHAN/UFBA, com a prorrogação da data         
final do dia 23 de dezembro de 2020 para a nova data de 24 de dezembro de                 
2021, devido à impossibilidade de realização de atividades presenciais em função           
das medidas de afastamento social para combate à pandemia do Coronavírus           
que teve início neste ano de 2020, e que paralisou todas as atividades do referido               
projeto, fazendo-se necessária a extensão de prazo a fim de viabilizar a execução             
do projeto. Encaminhamento: A ser apreciado por esta Congregação. Votação:          
Aprovado por unanimidade.Item 04- Comissão: manifestação redistribuição       
Profª Celina Veríssimo. Foi enviada à Direção da FAUFBA, a manifestação de             
interesse em uma Redistribuição pela Profª Celina Veríssimo da UNILA. Segundo           
o trâmite dos últimos casos semelhantes, essa manifestação segue para          
apreciação pela Congregação. Encaminhamento: Pela criação de uma         
comissão para análise da solicitação de redistribuição, constituída por indicações          
realizadas pelos Núcleos Acadêmicos, e composta pela Professora Gabriela         
Leandro Pereira, pelo Professor Carlos Alberto Andrade Bonfim e pelo Professor           
Maurício Chagas, que deve entregar à esta Congregação seu parecer sobre a            
Solicitação de Redistribuição em até 30 dias da efetivação da Comissão através            
de Portaria específica.Votação: Aprovado por unanimidade. Item 05- Relatórios,         
Processos e Pareceres de Extensão. 5.1 Propostas de Extensão. 5.1.1          
Controvérsias do Monotrilho: articulando comunicação comunitária e avaliação de         
Políticas Urbanas, proposto pela Professora Glória Cecília dos Santos Figueiredo,          
no período de 03 a 09 de fevereiro de 2020.Encaminhamento: a ser votado por              
esta Congregação. Votação:aprovado por unanimidade. 5.1.2 Cartografias do        
Sertão: Sítio Histórico do Patu, proposto pela Professora Gabriela Leandro          
Pereira, no período de 06 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de              
2020..Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação:aprovado        
por unanimidade. 5.1.3 TESSITURAS - Documentário "História Intelectual do         
Seminário de História da Cidade e do Urbanismo" proposto pela Professora Paola            
Berenstein Jacques, no período de 20 a 27 de novembro de           
2020.Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação:aprovado        
por unanimidade. 5.1.4 TESSITURAS - Trecho de orla interditado: imagens          
pandêmicas da orla da Barra, Salvador, proposto pela Professora Paola          
Berenstein Jacques, no período de 08 de setembro a 08 de dezembro de             
2020..Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação:aprovado        



 

por unanimidade. 5.1.5 Seminário Internacional O Direito à Cidade a partir de            
políticas urbanas antirracistas, proposto pelo Professor Fábio Macedo Velame,         
em 13 de outubro de 2020.Encaminhamento: a ser votado por esta           
Congregação. Votação:aprovado por unanimidade. 5.1.6 Seminário Direito à        
Cidade a partir de uma Política Antirracista, proposto pelo Professor Fabio           
Macedo Velame, em 09 de setembro de 2020.Encaminhamento: a ser votado           
por esta Congregação. Votação:aprovado por unanimidade. 5.1.7 XV Fórum de          
Arquitectura de Angola, proposto pelo Professor Fábio Macedo Velame,no         
período de 05 a 09 de outubro de 2020.Encaminhamento: a ser votado por esta              
Congregação. Votação:aprovado por unanimidade. 5.1.8 Marginalidades: Ciclo       
de Palestras de Arquitetura e Urbanismo Africanos e Latino-americanos, proposto          
pelo Professor Fabio Macedo Velame, no período de 23 de outubro de 2020 a 05               
de dezembro de 2020.Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação.          
Votação:aprovado por unanimidade.5.2 Relatórios de Extensão.5.2.1      
Introdução ao 3D GIS, proposta pelo Professor Arivaldo Leão de Amorim, no            
período de 10 de setembro de 2019 a 17 de outubro de 2020. Encaminhamento:              
a ser votado por esta Congregação. Votação: aprovado por unanimidade.5.2.2          
Quero na Escola e Etnicidades: Discutindo Racismo na Escola Estadual Luis           
Viana, proposto pela Professora Vilma Patricia Santana Silva, no período de 09            
de maio de 2019. Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação.           
Votação: aprovado por unanimidade.5.3. Monitorias. Segue em anexo a lista          
com as monitorias voluntárias que foram apreciadas nesta        
reunião.Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação:        
aprovado por unanimidade. Item 06- 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. 

 

Aprovada por unanimidade na reunião extraordinária de 19 de novembro de 2020 
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