
COORDENAÇÃO EXTENSÃO FACULDADE DE ARQUITETURA
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APRESENTAÇÃO PROPOSTAS E 
RELATÓRIOS

TOTAL:   
propostas sem 
homologação 
 relatórios em   páginas.

PROPOSTAS RECEBIDAS, NÃO APROVADAS PELA 
CONGREGAÇÃO

TOTAL: 04

PROPONENTE 01 Thais Troncon Rosa 

Proposta 18396 - Eu frente a nós 

Modalidade Evento 

Ação Eventual

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

CH Atividade 08

Periodicidade CH Semanal

Linha De Extensão Artes visuais

Resumo Trata-se de um espetáculo experimental de plataformas artísticas mistas. 
A união do audiovisual e a música são apresentados e sentidos de 
maneira única a cada apresentação. O audiovisual é composto por 
relatos de personagens em formato documental e ficcional sendo 
projetado em diversas telas. Essas narrativas trazem reflexões sobre 
vivências de atores sociais que são atravessados pela importância da 
empatia, do afeto e das relações interpessoais. Iremos trabalhar na 
conclusão das cenas do bloco 1, o qual será filmado como produto e 
divulgado; é preciso concluir a gravação das cenas finais das faixas 1 e 2.
Após a conclusão das externas, realizaremos a finalização da edição e 
montagem. De maneira concomitante, será realizada a montagem das 
ripas que dão sustentação e são base para a montagem das telas. Faixas
e telas concluídas, partimos para a definição da data da gravação do 
espetáculo.



Público Jovens, artistas, 

Local Não informado

Período Período  Inicial   13/06/2022    Final   30/11/2022               Dias da 
semana:   Seg - Ter - Qua - Qui - Sex 

Parecer Evento espetáculo experimental de plataformas artísticas mistas com 
união do audiovisual e música composto por relatos de personagens em 
formato documental e ficcional de narrativas que trazem reflexões sobre 
vivências de atores sociais atravessados pela importância da empatia, do
afeto e das relações interpessoais. Voltado para jovens e artistas.

A coordenação de extensão indica a proposta para aprovação da 
Congregação.

A Congregação  vota  _  à homologação.

PROPONENTE 02 Sergio Kopinski Ekerman 

Proposta 18402 - Ciclo de Conferências FAUFBA 

Modalidade Evento

Ação Permanente

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

CH Atividade 03 

Periodicidade CH Mensal

Linha De Extensão Não informado

Resumo O Ciclo de Conferências FAUFBA é um projeto de extensão de iniciativa 
da Diretoria, e que dá continuidade ao projeto ?Mastaba Nova?, realizado
em 2019, incorporando também em algumas de suas edições 
conferências online realizadas com transmissão ao vivo pelo canal do 
Youtube da FAUFBA, através do selo ?Mastaba Digital?. O projeto tem 
objetivo de levar ao público FAUFBA e à comunidade de Salvador em 
forma ampliada eventos e conferências realizadas muitas vezes em 
parceria com nossas pós-graduações, potencializando a presença de 
convidados e visitantes, ou levando para fora dos muros da escola temas 
ligados às pesquisas e investigações do nosso corpo docente e corpo 
discente na interface entre arquitetura, urbanismo e paisagismo. O projeto
também conta com a parceria dos colegiados de graduação, permitindo a
integralização das conferências como atividade complementar pelos 
estudantes. 

Público Comunidade em geral, público externo interessado na área de 
arquitetura, urbanismo e paisagismo 



Local Faculdade de Arquitetura 

Período Período  Inicial   09/03/2022    Final   09/03/2022               Dias da 
semana:   Qua               Horario   17h 

Parecer O Ciclo de Conferências FAUFBA é a continuidade do projeto “Mastaba 
Nova”, realizado em 2019, incorporando também em algumas de suas 
edições conferências online realizadas com transmissão ao vivo pelo 
canal do Youtube da FAUFBA, através do selo “Mastaba Digital”. Voltado 
para estudantes e comunidade ampliada de Salvador.

A coordenação de extensão indica a proposta para aprovação da 
Congregação.

A Congregação  vota  _  à homologação.

PROPONENTE 03  Nivaldo Vieira de Andrade Junior 

Proposta 18451 - Exposição "Dell"Architettura: investigação fotográfica sobre a 
influência italiana na paisagem de Salvador" 

Modalidade Projeto

Ação Eventual

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

CH Atividade 08

Periodicidade CH Eventual

Linha De Extensão Patrimônio cultural, histórico e natural 

Resumo A exposição ?Dell?Architettura: investigação fotográfica sobre a influência
italiana na paisagem de Salvador" aborda a contribuição de arquitetos, 
engenheiros, construtores e artistas italianos à arquitetura da capital 
baiana nas décadas de 1910 e 1920. A exposição é promovida pelo 
Istituto Italiano di Cultura do Rio de Janeiro (IIC-Rio), órgão vinculado ao 
Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da 
República Italiana e estará aberta à visitação pública e gratuita no 
Palacete das Artes, em Salvador, entre os dias 09 de agosto e 09 de 
outubro de 2022. A curadoria da exposição e do respectivo catálogo está 
sob a responsabilidade do Prof. Nivaldo Andrade, da FAUFBA, e se 
alimenta das pesquisas sobre a arquitetura baiana no século XX 
desenvolvidas no âmbito do Grupo de Pesquisa ?Projeto, cidade e 
memória?, do PPG-AU UFBA. Outros membros do grupo de pesquisa 
participam do projeto como assistentes de curadoria e de pesquisa.

Público Interessados em arquitetura, urbanismo, artes plásticas e fotografia; 
frequentadores do Palacete das Artes em geral. 



Local Palacete das Artes, Rua da Graça, Graça, Salvador - Bahia 

Período  Período  Inicial   01/06/2022    Final   15/10/2022               Dias da 
semana:   Dom - Seg - Ter - Qua - Qui - Sex - Sab               
Horario   Variável 

Parecer Projeto de uma exposição aberta à visitução pública intitulada 
“Dell’Architettura: investigação fotográfica sobre a influência italiana na 
paisagem de Salvador" que aborda a contribuição de arquitetos, 
engenheiros, construtores e artistas italianos à arquitetura da capital 
baiana nas décadas de 1910 e 1920. 

A coordenação de extensão indica a proposta para aprovação da 
Congregação.

A Congregação  vota  _  à homologação.

PROPONENTE 04 Luciana Guerra Santos Mota 

Proposta 18461 - Ciclo de Debates MULTGRAF 2022 - Encontro 1 

Modalidade Evento

Ação Eventual

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

CH Atividade 02

Periodicidade CH Total

Linha De Extensão Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem 

Resumo O Ciclo de Debates MULTGRAF 2022 tem o objetivo de possibilitar uma 
troca de informações sobre temas relacionados aos multimeios em 
representação gráfica. Os encontros virtuais são abertos ao público em 
geral. O 1° Encontro foi organizado pelos integrantes da Linha de 
Pesquisa "Experimentações Metodológicas no ensino aprendizado", e 
contou com as seguintes participações e apresentações: - Professora 
Maria Helena Wyllie Lacerda Rodrigues (UFRJ): Experimentações 
Didáticas na Condução do Ensino/Aprendizado Gráfico; - Professor 
Daniel Wyllie Lacerda Rodrigues (UFRJ): Geometria em Jogos e 
Desafios; - Professoras Renata Inês Burlacchini Passos (UFBA), Bartira 
Brandão (UFBA) e Maria Paula Dunel (UFBA): Uso de ferramentas 
lúdicas no processo de aprendizagem. O evento foi divulgado nas redes 
sociais FAUFBA, MULTGRAF e pelos palestrantes convidados e contou 
com a presença de vários pesquisadores externos. A gravação está 
disponível em https://youtu.be/KUc1MmL4oZ0.



Público  pesquisadores interessados no tema do encontro 

Local https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/mul 

Período  Período  Inicial   07/04/2022    Final   07/04/2022               Dias da 
semana:   Qui               Horario   17:00 as 19:00h 

Parecer Evento Ciclo de Debates MULTGRAF 2022  objetiva trocar informações 
sobre temas relacionados aos multimeios em representação gráfica. Os 
encontros são virtuais e abertos ao público em geral. 

A coordenação de extensão indica a proposta para aprovação da 
Congregação.

A Congregação  vota  _  à homologação.

 

RELATÓRIOS TOTAL: 0

PROPONENTE 01 Jose Carlos Huapaya Espinoza 

Relatório 9894 - Ideas, figuras e instituciones entre el urbanismo y la planificación 
en América Latina 

Originado a partir 
da Proposta de nº 

 17841 

Data aprovação 11/03/2022 

Fonte Recurso Atividade Possui Recursos Financeiros .  Arrecadação/Captação 

Local Faculdade de Arquitetura da UFBA 

Instituições 
Vinculadas  

Sim.

Ch Atividade 15

Periodicidade Ch Semanal

Período Período  Inicial   14/03/2022   Final   18/03/2022   

Relatório A presença do Prof. Dr. Adrián Gorelik foi articulada com a graduação e 
pós-graduação a partir da realização do minicurso entre os dias 15 a 17 
de março, permitindo a participação (livre) de alunos de graduação, pós-
graduação e docentes. Estes, por sua vez, não se restringiram somente 



ao público da UFBA, mas, através do uso do canal do FAUFBA no 
youtube foi possível atingir a um público bem mais amplo, de diversas 
regiões do Brasil. As temáticas abordadas pelo Prof. Gorelik relacionam-
se com conteúdos ministrados tanto na graduação quanto na pós-
graduação, permitindo uma ampliação atual das discussões sobre as 
temáticas abordadas. 

A estada do Prof. Gorelik considerou a participação e encontros com 
alguns Grupos de Pesquisa do PPGAU/UFBA, dentre eles, o LAB20, 
Laboratório Urbano, Lugar Comum. Para tal, a ideia foi apresentar as 
pesquisas e projetos de extensão que vem sendo desenvolvidos por 
esses GP permitindo uma visão ampla das diversas atividades e 
temáticas.

O minicurso "IDEAS, FIGURAS E INSTITUCIONES ENTRE EL 
URBANISMO Y LA PLANIFICACIÓN EN AMÉRICA LATINA" foi realizado
durante os dias 14, 15, 16, 17 e 18 de março com carga horária de 15hs. 
A estada do Prof. Gorelik teve a seguinte programação: Conferência 
pública de abertura, 14/03/2022 às 18:00, com a presença de Ana 
Fernandes (PPGAU-UFBA) e Paola Berenstein Jacques (PPGAU-UFBA);
_Aula 1- El jardín de senderos que se bifurcan, 15/03/2022 das 16:00 às 
18:00; _Aula 2 - Las formas del regionalismo, 16/03/2022 das 16:00 às 
18:00; _Aula 3 - La planificación del desarrollo, 17/03/2022 das 16:00 às 
18:00; _Mesa pública de encerramento, 18/03/2022 às 18:00, com a 
presença de Cibele Rizek (IAU-USP e PPGAU-UFBA) e Margareth da 
Silva Pereira (PROURB-UFRJ e PPGAU-UFBA) Aproximadamente, 
tivemos um total de 100 participantes (presenciais e participando através 
do canal Youtube). 

Público atingido Total Concluintes   100   Total Aproximado   80      

Parecer Relatório Minicurso  "IDEAS, FIGURAS E INSTITUCIONES ENTRE EL 
URBANISMO Y LA PLANIFICACIÓN EN AMÉRICA LATINA"  realizado 
durante os dias 14, 15, 16, 17 e 18 de março com carga horária de 15hs 
com a participação do Prof. Dr. Adrián Gorelik. Acontecido de modo 
remoto o que permitiu a participação de um público aproximado de 80 
pessoas, e de vários lugares, para além de Salvador.

A coordenação de extensão indica o relatório para aprovação da 
Congregação.

A Congregação  vota  _  à homologação.




