
Ata da 7ª Sessão Extraordinária da 
Congregação da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade Federal da 
Bahia, realizada em 04/07/2022. 

 

Em quatro de julho de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas, de forma virtual, 1 

através do ambiente de videoconferências da Rede Nacional de Ensino e 2 

Pesquisa (RNP), reuniu-se a Congregação da Faculdade de Arquitetura, sob a 3 

presidência do Diretor, Professor Sergio Kopinski Ekerman, sendo registradas as 4 

presenças de: Professor João Maurício Santana Ramos, Vice-Diretor; Professora 5 

Glória Cecília Figueiredo, Representante da FAUFBA no CAPEX; Professora 6 

Sanane Santos Sampaio, Coordenadora do Colegiado de Graduação Diurno; 7 

Professor Roberio do Nascimento Coêlho, Coordenador do Colegiado de 8 

Graduação Noturno; Professora Ida Matilde Pela, Coordenadora Acadêmica; 9 

Professor Nivaldo Vieira de Andrade Júnior, Coordenador do PPGAU; Professora 10 

Larissa Corrêa Acatauassú Nunes Santos, Coordenadora do MP – CECRE; 11 

Professor Leonardo Prazeres Veloso de Souza, Representante Suplente da 12 

RAU+E; Professora Renata Inês Burlacchini Passos da Silva Pinto, Coordenadora 13 

do Núcleo de Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e Planejamento; Professor 14 

Edson Fernandes D’Oliveira Santos Neto, Coordenador do Núcleo de Tecnologia, 15 

Projeto e Planejamento; Professor Márcio Cotrim Cunha, Coordenador do Núcleo 16 

de Teoria, História, Projeto e Planejamento; Professor José Ferreira Nobre Neto, 17 

Representante Docente; Professor Daniel Marostegan e Carneiro, Representante 18 

Docente; Professor José Fernando Marinho Minho, Representante Docente; 19 

Professor Fábio Macêdo Velame, Representante Docente; Dayane Souza Santos, 20 

Representante dos técnicos administrativos; e como Convidados: Professor 21 

Rodrigo Scheeren, Professora Lorena Claudia de Souza Moreira, Professora 22 

Maria das Graças Borja Gondim dos Santos Pereira e Professora Luciana Guerra 23 

Santos Mota. Havendo quórum, o Diretor declarou aberta a sessão para tratar da 24 

seguinte pauta: 1. Vacâncias Docentes. 1.1 Aprovação da convocação do 25 

segundo colocado no Concurso Público para Docente do Magistério 26 

Superior Edital 01/2021 na Área de Conhecimento de Projeto de Arquitetura, 27 

de Urbanismo e de Paisagismo no contexto da responsabilidade ambiental, 28 

social e econômica e da transformação digital, para o projeto, a fabricação e 29 

a construção. Prof. Sergio Ekerman recolocou em discussão proposta 30 

previamente discutida, de aprovação da convocação do segundo colocado no 31 

referido concurso, o candidato Marcus Vinicius Augustus Fernandes Rocha 32 

Bernardo, para o Cargo: Professor Adjunto A, Classe A, RT: DE, tendo os 33 

presentes na reunião concordado com a convocação. Encaminhamento: Pela 34 

aprovação da convocação do segundo colocado no referido concurso. Votação: 35 

Aprovado por unanimidade. 1.2 Realização de concurso para a Área do 36 

Conhecimento de Desenho e Meios de Representação e Expressão. A 37 

professora Lorena Claudia apresentou a proposta de pontos para o concurso em 38 

questão, que foi preparada pela comissão que tinha como outros dois integrantes 39 

os professores Rodrigo Scheeren e Luciana Guerra. A professora comentou sobre 40 

a redução de 12 para 10 pontos no edital, explicando como foram alterados e 41 

inseridos alguns termos nos pontos de forma a abarcar as sugestões feitas pelo 42 

pleno da Congregação. Passou-se então para a apresentação dos pontos 43 

propostos para o concurso: 1) Desconstrução e análise da forma a partir de 44 

seções utilizando conceitos, elementos e propriedades da Geometria Descritiva; 45 

2) Conceitos, métodos e modos de representação gráfica dos elementos 46 

geométricos utilizando meios digitais matemáticos no ensino do desenho; 3) O 47 



 

ensino do Desenho Técnico projetivo e não projetivo (manual e com auxílio de 48 

softwares) utilizado como subsídio para a elaboração, documentação e 49 

comunicação de projetos arquitetônicos e das engenharias; 4) Processo criativo, 50 

representação do projeto arquitetônico e o design visual: linguagens 51 

contemporâneas, ferramentas digitais e técnicas híbridas; 5) Novas metodologias, 52 

mídias e suportes no ensino de Representação Gráfica em Arquitetura, 53 

Urbanismo, Paisagismo, Design e Engenharias; 6) Linguagem, concepção 54 

material e processos emergentes de experimentação e produção da forma nas 55 

distintas etapas da atividade projetual; 7) O desenho à mão livre e os croquis no 56 

processo de concepção projetual para design, arquitetura, urbanismo, paisagismo 57 

e engenharias: aplicações envolvendo ferramentas analógicas e digitais; 8) A 58 

utilização de recursos digitais e suas ferramentas de trabalho na concepção, 59 

modelagem geométrica e representação bidimensional através de softwares 60 

proprietários e livres em Arquitetura, Urbanismo, Paisagismo, Design e 61 

Engenharias; 9) Cartografia social, contracartografias e sistemas de informação 62 

geográfica para a representação do espaço e do território com suas aplicações na 63 

arquitetura, paisagismo e no urbanismo; e 10) Visualização de informações e 64 

outras mídias na elaboração, apresentação e análise do objeto arquitetônico: 65 

diagrama, esquemas, infográficos, mapas conceituais, nuvens de palavras, dentre 66 

outras. As características e exigências propostas para o concurso em questão 67 

foram as seguintes: Vagas: 01; Denominação/Classe: Professor Adjunto A / A; 68 

Regime de Trabalho: DE; Tipo de Prova: Escrita, Didática, Títulos e Defesa de 69 

Memorial; e Titulação: Graduação em Arquitetura, Arquitetura e/ou Urbanismo, 70 

Engenharia Civil, Design, Licenciatura em Desenho e Plástica, Decoração e áreas 71 

afins com Doutorado em Arquitetura, Arquitetura e/ou Urbanismo, Design, 72 

Engenharias, Artes Visuais e áreas afins. Após algumas colocações, foi posta em 73 

votação a aprovação dos pontos propostos pela comissão para a realização do 74 

concurso para a Área do Conhecimento de Desenho e Meios de Representação e 75 

Expressão.  Encaminhamento: Pela aprovação dos pontos propostos pela 76 

comissão para a realização do referido concurso. Votação: Aprovado por 77 

unanimidade. 1.3 Realização de concurso para a Área do Conhecimento de 78 

Planejamento Urbano e Regional. A professora Glória Cecília apresentou a 79 

proposta de pontos para o concurso em questão, que foi elaborada pela comissão 80 

que tinha como outros dois componentes os professores Eduardo Teixeira de 81 

Carvalho e Mayara Mychella Sena Araújo. A professora apresentou os pontos 82 

propostos pela comissão, tendo realizado no documento elaborado pela mesma 83 

algumas modificações propostas durante a reunião, tanto em algumas formações 84 

acadêmicas presentes na titulação exigida, quanto em alguns termos presentes 85 

nos pontos propostos. Depois de realizadas as alterações sugeridas, ficou 86 

decidido que os pontos para o concurso seriam os seguintes: 1) Urbanismo e 87 

Planejamento Urbano e Regional: distinções, confluências, tensionamentos, 88 

alargamentos e atualizações teóricas, epistêmicas e práticas; 2) Urbanismo, 89 

Planejamento Urbano e Regional e Arquitetura: interfaces, transescalaridades, 90 

cidade-região, tendências socioespaciais, dispersão e transformações urbano-91 

territoriais; 3) Moradia, questões fundiárias, iniquidades e 92 

visibilidades/invisibilidades urbanas: direito à cidade; regularização fundiária 93 

urbana (REURB) e Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) em territórios 94 

ambientalmente e socialmente sensíveis; dimensões raciais, de gênero e 95 

interseccionais; alargamentos políticos, jurídicos e epistêmicos; 4) Conflitos 96 

urbanos, territoriais e ambientais: inter-relações entre Estado, Mercado e 97 



 

Sociedade; agentes, abordagens e lógicas socioespaciais divergentes; 5) 98 

Emergência climática, riscos urbano-ambientais e pandemia: 99 

articulações/desarticulações no planejamento, políticas e processos; atualizações 100 

críticas do nexo entre cidade, ambiente, território e epidemiologia; 6) Políticas 101 

urbanas na interface com outras políticas públicas: tensões frente ao 102 

esvaziamento; articulações/desarticulações dos sistemas públicos; e 103 

multidimensionalidade socioterritorial; 7) Políticas urbanas, ambientais e de 104 

mobilidade nas escalas urbanas e regionais: redes e sistemas; enlaces; métodos 105 

e técnicas para estudos, análises e incidência territorial; horizontes, possibilidades 106 

e avaliação crítica das regulamentações e do instrumental; 8) 107 

Assessoria/assistência e outras colaborações: incidência territorial, redes, agentes 108 

e práticas urbanas coletivas; 9) Infraestruturas insurgentes: práticas e 109 

modalidades não convencionais de provimento de equipamentos, serviços, 110 

infraestruturas e moradia; e 10) Instrumentos, geotecnologias e outras mediações 111 

aplicadas ao urbanismo e ao planejamento urbano-regional: leituras e 112 

prospectivas sociodemográficas, urbanas e espaciais; cartografias sociais e 113 

colaborativas; avaliações de impacto urbano/ambiental; experiências, métodos, 114 

técnicas, metodologias e atualizações crítico-imaginativas. As características e 115 

exigências propostas para o concurso em questão foram as seguintes: Vagas: 01; 116 

Denominação/Classe: Professor Adjunto A / A; Regime de Trabalho: DE; Tipo de 117 

Prova: Escrita, Didática, Títulos e Defesa de Memorial; e Titulação: Graduação 118 

em Arquitetura, Arquitetura e Urbanismo, Urbanismo, Geografia, Ciências Sociais, 119 

Planejamento Territorial, Engenharia sanitária e ambiental, Economia, Direito e 120 

outras áreas afins com Doutorado em Arquitetura, Arquitetura e Urbanismo, 121 

Urbanismo, Planejamento Urbano e Regional, Geografia ou outras áreas afins. 122 

Finalizada a apresentação realizada pela professora Glória Cecília, foi sugerida 123 

pelo professor Sergio Kopinski a aprovação dos pontos propostos pela comissão 124 

para a realização do concurso para a Área do Conhecimento de Planejamento 125 

Urbano e Regional, tendo os demais concordado com esta proposta. 126 

Encaminhamento: Pela aprovação dos pontos propostos pela comissão para a 127 

realização do referido concurso. Votação: Aprovado por unanimidade. 1.4 128 

Realização de concurso para a Área do Conhecimento de Projeto de 129 

Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo com ênfase em Projeto Urbanístico, 130 

Desenho Urbano e Infraestrutura. Foi apresentada pela professora Maria das 131 

Graças Borja a proposta de pontos para o concurso em questão, elaborada pela 132 

comissão composta ainda pelos professores José Antônio Ribeiro de Lima e Leo 133 

Name. A professora explicou os motivos que levaram a comissão a excluir dois 134 

dos pontos previamente propostos e realizar algumas alterações em outros dois, 135 

totalizando ao final das alterações um total de dez pontos sugeridos. Foi realizado 136 

debate quanto à titulação exigida e os termos presentes nos pontos, decidindo-se 137 

pelos seguintes pontos para o concurso: 1) Projeto de arquitetura, urbanismo e 138 

paisagismo e a implantação de infraestruturas: continuidades e rupturas na 139 

interferência no ambiente construído e no sentido de lugar; 2) Projetando com a 140 

natureza: desenho urbano e paisagem nas diferentes escalas urbanas; 3) A 141 

compreensão da natureza e dos ecossistemas e as atualizações nos padrões 142 

conceptivos de sistemas de infraestrutura com base em novos paradigmas no 143 

esforço de adaptação às mudanças climáticas; 4) Infraestrutura da cidade, da 144 

paisagem e da arquitetura, objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS-UN) e 145 

as contribuições para o desenho de comunidades resilientes e autônomas; 5) 146 

Sistemas de infraestruturas urbanas sustentáveis, de ciclo fechado e 147 
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regenerativos: saneamento ambiental; 6) Projeto considerando morfologia do 148 

relevo, topografia, implantação, a geometria dos sistemas viários e os efeitos no 149 

ambiente natural; 7) Projeto de infraestruturas e suas relações com as densidades 150 

urbanas e as desigualdades socioambientais; 8) Urbanidade, desenho urbano e 151 

paisagismo como potenciais para novas dinâmicas socioespaciais e econômicas; 152 

9) Projeto da paisagem do bairro à cidade: o papel das infraestruturas verdes e 153 

azuis; e 10) Desenho urbano como fator de otimização na produção de energias 154 

limpas. Estabeleceu-se ainda que as características e exigências propostas para 155 

o referido concurso seriam as seguintes: Vagas: 01; Denominação/Classe: 156 

Professor Adjunto A / A; Regime de Trabalho: 40h; Tipo de Prova: Escrita, 157 

Didática, Títulos e Defesa de Memorial; e Titulação: Graduação em Arquitetura e 158 

Urbanismo com Mestrado em Arquitetura e Urbanismo ou Urbanismo ou 159 

Desenvolvimento Sustentável ou Engenharia Sanitária ou Engenharia Ambiental 160 

ou Geografia ou áreas afins e/ou Doutorado em Arquitetura e Urbanismo ou 161 

Urbanismo ou Desenvolvimento Sustentável ou Engenharia Sanitária ou 162 

Engenharia Ambiental ou Geografia ou áreas afins. Finalizada a apresentação 163 

realizada pela professora Maria das Graças Borja, foi sugerida pelo professor 164 

Sergio Kopinski a aprovação dos pontos propostos pela comissão para a 165 

realização do concurso para a Área do Conhecimento de Projeto de Arquitetura, 166 

Urbanismo e Paisagismo com ênfase em Projeto Urbanístico, Desenho Urbano e 167 

Infraestrutura, tendo os demais concordado com tal proposta. Encaminhamento: 168 

Pela aprovação dos pontos propostos pela comissão para a realização do 169 

concurso em questão. Votação: Aprovado por unanimidade. Nada mais a tratar, o 170 

Diretor Sergio Ekerman agradeceu a presença de todos os presentes nesta 171 

reunião e deu por encerrada a sessão, e para constar, eu, Lucas Lima da Silva, 172 

lavrei a presente ata com 174 linhas, que após ser lida e discutida, será aprovada 173 

e assinada por todos os presentes. Aprovada por unanimidade em 13/07/2022. 174 
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