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Salvador, 13 de agosto de 2020 
 

 

Ofício N. 11/2020 – Núcleo de Teoria, História, Projeto e Planejamento  

Aos membros do NTHPP 

 

Convocação Reunião Ordinária do NTHPP – Agosto 2020 

Prezadas/os colegas, 

Venho através deste, convidá-las/los para a Reunião Ordinária do Núcleo de Teoria, História, Projeto              
e Planejamento da Faculdade de Arquitetura da UFBA, a realizar-se na próxima terça-feira 18/08, das               
14h às 18h na Plataforma Conferência Web, com a seguinte ORDEM DO DIA: 

 

–  Informes: 

    O que ocorrer.  

 

–  Pautas: 

1. Aprovação dos RITs 2019  

2. Aprovação de documentos relacionados ao Estágio Probatório do Prof. Dilton Lopes 

3. Aprovação das atas pendentes 

4. Aprovação dos planos de curso dos componentes curriculares a serem oferecidos no Semestre              
Letivo Suplementar (SLS) 

5. Vacância docente: posição do NTHPP quanto à realização de chamada pública de redistribuição              
ou aproveitamento do concurso válido  

6. Definição de estratégia para retomar o debate a respeito do Novo PPP 

 

O que ocorrer.  
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Em relação ao ponto 1, peço que por gentileza as/os professoras/es com RITs 2019 pendentes de                
aprovação enviem por email seus respectivos relatórios para apreciação em resposta à convocação.             
Lembro que na Reunião Ordinária realizada no dia 03/12/2019 foram apreciados apenas os RITs              
enviados até o dia 01/12/2019, a saber: Aline Figueirôa, Ana Carolina Bierrenbach, Federico             
Calabrese, Leandro Cruz, Luiz Eduardo Fernandes Cardoso, Márcia Sant'Anna, Marta Alves, Mayara            
Araújo, Nayara Amorim e Sanane Sampaio.  

Em relação ao ponto 2, peço que por gentileza o Prof. Dilton Lopes envie por email os documentos a                   
serem apreciados pelo pleno do NTHPP em resposta à convocação.  

Em relação ao ponto 3, informo que todas as atas encontram-se à disposição para consulta nesta                
pasta: http://bit.ly/2mu8pAT. 

Peço que, por gentileza, as/os professoras/es que estiverem de férias ou afastadas/os oficialmente             
se manifestem para não serem contabilizadas/os no quórum da reunião, preferencialmente através            
de email direto para a Coordenação do Núcleo, evitando o acúmulo de emails nas caixas das/os                
colegas.  

No dia da reunião, as/os professoras/es vinculadas/os ao NTHPP devem acessar a plataforma             
Conferência Web e, em seguida, a Comunidade FAUFBA_NTHPP. Uma vez que a sala esteja "aberta",               
será possível entrar na reunião em andamento, acessando-a sem necessidade de aprovação pelo             
administrador. Solicitamos às/os professoras/es que nunca utilizaram a plataforma que          
compareçam à reunião com 15 minutos de antecedência, de forma que eventuais dificuldades             
técnicas possam ser enfrentadas antes do horário previsto para o início dos trabalhos. 

A reunião poderá ser acessada através do link https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/faufba_nthpp         
por qualquer interessada/o que deseje participar como ouvinte. Como não estão cadastradas/os na             
Comunidade FAUFBA_NTHPP, as/os ouvintes necessitam de aprovação pelo administrador no ato           
de acesso à sala eletrônica, motivo pelo qual solicitamos que façam a gentileza de avisar               
antecipadamente sua intenção de participar da reunião através do email icarovilaca@gmail.com. 

Cordialmente, 

 
Ícaro Vilaça Nunesmaia Cerqueira  

Professor Assistente da Faculdade de Arquitetura  
Coordenador do Núcleo de Teoria, História, Projeto e Planejamento - NTHPP 
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