
Ata da 8ª Sessão Ordinária da
Congregação da Faculdade de
Arquitetura da Universidade Federal da
Bahia, realizada em 06/08/2021.

Em seis de agosto de dois mil e vinte e um, às dez horas, de forma virtual, através
do ambiente de videoconferências da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
(RNP), reuniu-se a Congregação da Faculdade de Arquitetura, sob a presidência
do Diretor, Professor Sergio Kopinski Ekerman, sendo registradas as presenças
de: Professora Glória Cecília Figueiredo, Representante da FAUFBA no CAPEX;
Professor Marcos Queiroz, Representante da FAUFBA no CAE; Professor
Eduardo Rocha, Vice-Coordenador do Colegiado de Graduação Diurno;
Professora Aline Barroso, Vice-Coordenadora do Colegiado de Graduação
Noturno; Professor José Huapaya, Representante Suplente do PPGAU;
Professora Larissa Corrêa Acatauassú Nunes Santos, Coordenadora do MP –
CECRE;Professor Carlos Bonfim, Vice- Coordenador da RAU+E; Professora Ana
Cecília de Andrade Teixeira, Vice-Coordenadora do Núcleo de Expressão Gráfica,
Simulação, Projeto e Planejamento; Professor Edson Fernandes, Coordenador do
Núcleo de Tecnologia, Projeto e Planejamento; Professor Márcio Cotrim,
Coordenador do Núcleo de Teoria, História, Projeto e Planejamento; Professora
Thaís Rosa, Representante Discente Suplente; Professor Fábio Macedo Velame,
Representante Docente; Professor José Ferreira Nobre Neto, Representante
Docente; Dayane Souza Santos, Representante dos Técnicos-Administrativos;
Alexandre Pajéu, Representante Discente; Jadi Vendin, Representante Discente e
como Convidadas: Professora Luciana Calixto Lima e Professora Thaís Portela,
Coordenadora de Extensão. Havendo quórum, o Senhor Diretor declarou aberta a
sessão para tratar da seguinte pauta. Inclusão de pauta. Representação no
CAE. Incluiu-se a demanda da representação da FAUFBA no CAE, com o fim do
mandato do professor Marcos Queiroz, a ser discutida no ponto 07.1.Informes.
Direção. Arquisur.Informou-se sobre a avaliação dos trabalhos indicados ao
prêmio Aroztegui, no Arquisur. Infraestrutura. Informou-se sobre o andamento da
obra da cobertura do prédio principal, ainda com a obra do mezanino em
finalização. Manual de Identidade Visual FAUFBA. Informou-se que está sendo
desenvolvido um novo manual de identidade visual para a Faculdade de
Arquitetura, com novo timbrado, identidade no site e nos cards para utilização em
eventos, com o objetivo de padronizar a identidade visual da Unidade, em
parceria com a EDUFBA. Sindicâncias FAUFBA. A Direção retomou o
andamento das Sindicâncias em aberto na Unidade, uma delas referente ao
evento ocorrido entre o Professor Geraldo e a aluna Paula Milena e a outra
advinda de denúncia feita à Ouvidoria da UFBA referente à questões de Direitos
Autorais em Trabalho de Conclusão de Curso. Atividades de Campo da RAU+E.
Informou-se sobre o plano para atividades de campo da RAU+E, a ser enviado
para apreciação do comitê de acompanhamento e assessoramento do
coronavírus da UFBA.Coordenação Acadêmica.Seleção Professor
Substitutos. Informou-se que a seleção para Professor Substituto por Tempo
Determinado ocorreu entre os dias 02 e 10 do mês corrente. A seleção foi
divulgada via site e listas de e-mail. Mastaba Digital. Informou-se que dia
11/08/2021, ocorrerá o Mastaba Digital, com o convidado Moacir Gramacho,
Diretor do TCA, acessível através do canal do Youtube da FAUFBA. MP-CECRE.



Hospital Sta. Terezinha. Informou-se que o Ministério Público fez a solicitação de
paralisação das obras do Hospital e foi solicitado o tombamento do Hospital, em
processo intermediado pelo Ministério Público. O Diretor informou que este
assunto será tratado com maior profundidade no ponto de pauta 04. 2.
Apreciação da ata ordinária do mês de julho e da extraordinária de
06/08/2021. Foi apresentada à Congregação a ata ordinária do mês de julho e a
ata da reunião extraordinária do dia seis de agosto do ano corrente.
Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação: aprovado por
unanimidade.3. Aditivo de prazo TED Terreiros.Foi apresentada a esta
Congregação a solicitação feita pela Coordenadora do Projeto, Arq. Silvia
Pimenta d’Affonseca de aditivo de prazo de seis meses a partir de dezembro de
2021 para o referido TED.Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação
Votação: aprovado por unanimidade. 4. Hospital Otávio Mangabeira. Foi
apresentado pela Prof. Larissa Acatauassú e pelo Prof. José Huapaya o contexto
do ocorrido referente ao Hospital Otávio Mangabeira, inclusive relatos de reuniões
com representante do Ministério Público, sobre o processo de tombamento do
referido Hospital e as problemáticas surgidas. Foi sugerido que a Congregação da
Faculdade de Arquitetura redigisse uma moção de apoio ao processo de
tombamento e preservação do Hospital Sta. Terezinha. Encaminhamento: a ser
votado por esta Congregação. Votação: aprovado por unanimidade.5. Relatórios
e Projetos de Monitoria. Foi apresentado por Dayane Souza Santos os relatórios
de monitoria 2021.1 e Projetos de Monitoria 2021.2, que se encontram anexos a
esta ata. Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação:
aprovado por unanimidade.6. Relatórios e Projetos de Extensão.Foi
apresentado pela Coordenadora de Extensão, Profª Thaís Portela, 06 relatórios e
07 projetos de extensão, que se encontram anexos a esta ata.
Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação.Votação: aprovado por
unanimidade. 7. Representação no CAE. O Professor Marcos Queiroz declara
sua intenção de permanecer como representante da FAUFBA no CAE em novo
mandato por mais 02 anos. Encaminhamento: a ser votado pela Congregação.
Votação: aprovada por unanimidade a recondução do Prof. Marcos Queiroz como
representante da FAUFBA no CAE em novo mandato de 02 anos.8. O que
Ocorrer.O Diretor Sérgio 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.
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COORDENAÇÃO EXTENSÃO FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO FAUBA: 06.08.2021

APRESENTAÇÃO  PROPOSTAS  E
RELATÓRIOS

TOTAL:  07  propostas
sem  homologação  e  06
relatórios em 20 páginas.

PROPOSTAS  RECEBIDAS,  NÃO  APROVADAS  PELA
CONGREGAÇÃO

TOTAL:07

PROPONENTE 01 Antonio Pedro Alves de Carvalho 

Proposta 17217  -  Seminário  Anual  do  Grupo  de  Estudos  em  Arquitetura  e
Engenharia Hospitalar (GEA-hosp) 

Modalidade Evento

Ação Eventual 

CH Atividade 10   

Periodicidade CH Total 

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Linha De Extensão Educação profissional 

Resumo Seminário  Anual  do  Grupo  de  Estudos  em  Arquitetura  e  Engenharia
Hospitalar (GEA-hosp) efetuado em parceria com a Associação Brasileira
para  o  Desenvolvimento  do  Edifício  Hospitalar  (ABDEH),  com  a
participação  de  comunidade  acadêmica  e  externa,  notadamente
arquitetos e engenheiros com interesse na área da Arquitetura e Saúde. 

Público Arquitetos, Engenheiros e Estudantes 

Local Via internet 

Período  Período  Inicial   28/07/2021    Final   29/07/2021               



Dias da semana:   Qua - Qui               

Horario   Dia 28/07/2021 de19 às 20h, Dia 29/07/2021 de 8 às 19h 

Parecer Trata-se de evento de várias edições, do  Seminário Anual do Grupo de
Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar (GEA-hosp) efetuado em
parceria com a Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício
Hospitalar  (ABDEH),  com a participação  de  comunidade acadêmica  e
externa, notadamente arquitetos e engenheiros com interesse na área da
Arquitetura e Saúde.

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação. 

 

PROPONENTE 02 Gabriela Leandro Pereira 

Proposta 17228 - Diálogos em Territórios de Negr@s 2021 

Modalidade Projeto  

Ação Eventual 

CH Atividade  8  

Periodicidade CH Mensal 

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Linha De Extensão Desenvolvimento urbano 

Resumo O projeto Diálogos em Territórios de Negr@s configura-se como espaço
de  aprendizagem  que  visa  o  conhecimento  e  reconhecimento  das
relações,  produções  e  reflexões  realizadas  por  pesquisadorxs  negrxs,
sobre  territorialidades  negras.  Em  sua  3ª  edição,  o  projeto  é  uma
iniciativa da Espaço Cultural Vovó Conceição em parceria com o Grupo
de Estudos Corpo, Discurso e Território da Faculdade de Arquitetura da
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e o Museu Cinema de Terreiro.
que  acontece  em  formato  de  Rodas  de  Diálogos  Temáticas,  em
plataforma de webconferência. Com periodicidade mensal, os encontros
ocorrerão  entre  junho  e  dezembro  de  2021,  tendo  como  convidadxs
pensadorxs, intelectuais e pesquisadorxs negrx do campo das relações
étnicas/raciais  e  de  gênero,  para  reflexão  sobre  as  dimensões
socioespaciais de ambientes urbanos e rurais da Diáspora Africana. 



Público Sociedade  civil  em  geral,  pesquisadores  de  distintas  instituições,
comunidades de terreiros, professores 

Local  Plataformas de video-conferência 

Período  Período  Inicial   01/06/2021    Final   31/12/2021               

Dias da semana:   Sab               Horario   14h-18h 

Parecer A proposta  Diálogos em Territórios de Negr@s acontece nas Rodas de
Diálogos Temáticas, em plataforma de webconferência, portanto aberta a
toda  comunidade  interessada  e  busca  o  aprender  e  reconhecer  as
produções  e  reflexões  realizadas  por  pesquisadorxs  negrxs,  sobre
territorialidades negras. Em sua 3ª edição, o projeto é uma iniciativa da
Espaço Cultural Vovó Conceição em parceria com o Grupo de Estudos
Corpo, Discurso e Território da Faculdade de Arquitetura da Universidade
Federal da Bahia (UFBA) e o Museu Cinema de Terreiro.

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação. 

PROPONENTE 03 Luciana Guerra Santos Mota 

Proposta 17237 - Seminário MULTGRAF de Pesquisa e Extensão 2021 

Modalidade Evento   

Ação Eventual 

CH Atividade Atividade Sem Recursos Financeiros 

Periodicidade CH  6 

Fonte Recurso Total  

Linha De Extensão Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem 

Resumo O grupo de pesquisa MULTGRAF, criado em 1998, tem o objetivo de
aprofundar e divulgar pesquisas dos processos relacionados à expressão
gráfica  nas  áreas  técnicas  e  artísticas.  Neste  sentido,  o  SEMINÁRIO
MULTGRAF  DE  PESQUISA  E  EXTENSÃO  2021  tem  o  objetivo  de
divulgar e debater as atividades de pesquisa e extensão que vem sendo
desenvolvidas pelos integrantes do grupo de pesquisa MULTGRAF. O
Seminário será aberto para o púbico em geral interessado na temática do
grupo, com o objetivo de divulgar o conhecimento e ampliar e aprofundar



os debates. 

Público Pesquisadores,  docentes  e  estudantes  de  outras  instituições  que  tem
interesse no tema 

Local Plataformas de video-conferência

Período Período  Inicial   02/08/2021    Final   03/08/2021               

Dias da semana:   Seg - Ter               Horario   14:00 as 17:00 

Parecer Proposição  do grupo  de  pesquisa  MULTGRAF,  o  SEMINÁRIO
MULTGRAF  DE  PESQUISA  E  EXTENSÃO  2021  busca  divulgar  e
debater  as  atividades  de  pesquisa  e  extensão  desenvolvidas  pelos
integrantes do grupo. O Seminário será aberto para o púbico em geral
interessado na temática  do desenho e das expressões gráficas, com o
objetivo de divulgar o conhecimento e ampliar e aprofundar os debates. 

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação. 

PROPONENTE 04 Fabio Macedo Velame 

Proposta 17238 - Projeto Casa da Memória Afro-Brasileira Ilê Axé Obá L´Okê 

Modalidade Projeto   

Ação Eventual 

CH Atividade 2   

Periodicidade CH Semanal 

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Linha De Extensão Direitos individuais e coletivos 

Resumo O projeto Casa da Memória Afro-Brasileira Ilê Axé Obá L´Okê tem como
objetivo  realizar  um  projeto  arquitetônico  que  amplie,  reforme  e
ressignifique  espaços  do  terreiro  Ilê  Axé  Obá  L´Okê  tombado  como
Patrimônio  Cultural  pelo  Município  de Laura de Freitas para abrigar  e
realizar exposições permanentes e temporárias de esculturas, pinturas e
artefatos africanos e afro-brasileiros como espaço educativo para a rede
de escoças públicas municipais e estaduais, de combate ao racismo e
intolerãncia  religiosa.  Esse projeto  tem como parceria  a Secretaria  de



Cultura do Estado da Bahia - SECULT. 

Público Estudantes de arquitetura, urbanismo, antropologia, história e povo-de-
santo. 

Local Terreiro Ilê Axé Obá L´Okê 

Período  Período  Inicial   26/07/2021    Final   29/07/2022               

Dias da semana:   Seg               Horario   14:00hs às 15:00hs 

Parecer Esta é proposta de ação na Casa da Memória Afro-Brasileira Ilê Axé Obá
L´Okê  por meio da realização de um projeto arquitetônico que amplie,
reforme e ressignifique espaços do terreiro tombado Ilê Axé Obá L´Okê,
no  Município  de  Laura  de  Freitas.  Esse  projeto  tem como parceria  a
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia - SECULT. 

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação. 

PROPONENTE 05 Fabio Macedo Velame 

Proposta 17239 - Projeto de Patrimonialização dos Terreiros de Santo Amaro da
Purificação - BA 

Modalidade Projeto 

Ação Eventual 

CH Atividade 2

Periodicidade CH Semanal

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Linha De Extensão Direitos individuais e coletivos 

Resumo O  projeto  têm  como  objetivo  levantar,  sistematiza  e  produzir  os
documentos  técnicos  (plantas,  relatórios  fotográficos  e  estado  de
conservação) da arquitetura de três Terreiros de Candomblé do Município
de Santo Amaro da Purificação para instrumentalização dos processos de
tombamento junto ao IPHAN e IPAC-BA. Os Terreiros de Candomblé são:
Ilê Axê Ojú Onirê da nação Ketu, Ilê  Yaoman da nação Ketu, Ilê  Axê
Omin Jarrum (Viva Deus) da nação Ketu. Esses templos religiosos de
matrizes  africanas  são  os  responsáveis  pela  realização  da  Festa  do



Bembê do Mercado. 

Público Estudantes de arquitetura, urbanismo, antropologia, história e povo-de-
santo 

Local  Santo Amaro da Purificação - Bahia 

Período  Período  Inicial   02/08/2021    Final   24/06/2022               

Dias da semana:   Seg               Horario   16:00 às 18:00hs 

Parecer Esta  proposta  propõe  levantar,  sistematizar e  produzir  documentos
técnicos da arquitetura de três Terreiros de Candomblé do Município de
Santo Amaro da Purificação para instrumentalização dos processos de
tombamento junto ao IPHAN e IPAC-BA. Os Terreiros de Candomblé são:
Ilê Axê Ojú Onirê da nação Ketu, Ilê  Yaoman da nação Ketu, Ilê  Axê
Omin Jarrum (Viva Deus) da nação Ketu. Esses templos religiosos de
matrizes  africanas  são  os  responsáveis  pela  realização  da  Festa  do
Bembê do Mercado. 

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação. 

PROPONENTE 06 Dilton Lopes de Almeida Junior 

Proposta 17257 - BA 

Modalidade  Curso 

Ação Eventual 

CH Atividade Atividade Sem Recursos Financeiros 

Periodicidade CH 36

Fonte Recurso Total

Linha De Extensão Desenvolvimento urbano 

Resumo O Minicurso Nebulosas do Pensamento Urbanístico - Modos de narrar
voltado para historiadores, pesquisadores, agentes públicos, etc. busca
propor, a partir  dos diversos debates reunidos, uma pauta para refletir
sobre a narrativa na história voltada a temas urbanos e ao urbanismo.
Apresenta uma síntese plural sobre como a construção de narrativas vem



sendo tratada pelas diferentes equipes de pesquisadores de instituições
públicas brasileiras (UFBA, UFRJ, UFMG, Unb, USP, UNEB, UFRGS e
UNICAMP) que vêm trabalhando de modo regular e articulado sobre o
pensamento  urbanístico  e  suas nebulosas.  Busca-se  entrever  como a
narrativa, enquanto forma de organização discursiva, tem ocupado, de
longa data, o conhecimento histórico e, desde meados do século XX, tem
mobilizado  intensos  debates,  ampliando  cada  vez  mais  as  perguntas
sobre os sentidos que podem ter as próprias formas de dizer, de contar,
de narrar. 

Público Estudantes  de  outras  Instituições  de  Ensino  Superior,  Historiadores,
agentes públicos, movimentos sociais, etc. 

Local De forma remota, através da Plataforma Conferência RNP 

Período  Período  Inicial   12/03/2021    Final   28/05/2021               

Dias da semana:   Sex               Horario   Das 10:00 às 12:30 

Parecer Proposta de curso, para toda comunidade interessada em refletir sobre a
narrativa na história voltada a temas urbanos e ao urbanismo a partir dos
trabalhos de diferentes equipes de pesquisadores de instituições públicas
brasileiras  (UFBA,  UFRJ,  UFMG,  Unb,  USP,  UNEB,  UFRGS  e
UNICAMP).

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação. 

PROPONENTE 07 Ana Cecilia de Andrade Teixeira 

Proposta 17269 - DESENVOLVENDO O OLHAR: CURSO BÁSICO DE DESENHO
E COMPREENSÃO TRIDIMENSIONAL 

Modalidade Curso

Ação Eventual

CH Atividade 30

Periodicidade CH Total

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Linha De Extensão Temas específicos / Desenvolvimento humano 



Resumo O curso pretende ajudar os alunos no desenvolvimento da inteligência
espacial  e visão tridimensional com o auxílio  de desenho à mão livre,
fornecendo uma bagagem de desenho básico e o desenvolvimento da
visão  tridimensional.  O  público-alvo  é  formado  por  alunos  de  ensino
médio  que  pretendem  ingressar  em  cursos  universitários  onde  esses
conhecimentos são indispensáveis para o bom desempenho acadêmico e
profissional  bem como calouros do curso de Arquitetura, Artes e afins
recém-ingressos. O curso irá acontecer de forma remota através de aulas
síncronas  gravadas  com  demonstrações  utilizando  instrumentos
tradicionais.  Curso  vinculado  ao  Projeto  SIATEX  N.  17162
DESENVOLVENDO  O  OLHAR:  RELAÇÕES  ENTRE  DESENHO  E
COMPREENSÃO TRIDIMENSIONAL. 

Público Alunos  de  ensino  médio  que  pretendem  ingressar  em  cursos
universitários onde esses conhecimentos são indispensáveis ou recém-
ingressos 

Local  Plataforma classroom e google meet 

Período Período  Inicial   14/09/2021    Final   16/11/2021               

Dias da semana:   Ter - Qui               Horario   18h30 às 20h30 

Parecer Proposta  de curso  aberto  para  alunos do  ensino  médio  que  pretende
ajudar  os  alunos  no  desenvolvimento  da  inteligência  espacial  e  visão
tridimensional  com o auxílio  de desenho à mão livre,  fornecendo uma
bagagem  de  desenho  básico  e  o  desenvolvimento  da  visão
tridimensional.  Curso  vinculado  ao  Projeto  SIATEX  N.  17162
DESENVOLVENDO  O  OLHAR:  RELAÇÕES  ENTRE  DESENHO  E
COMPREENSÃO TRIDIMENSIONAL. 

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação. 



RELATÓRIOS TOTAL: 06

PROPONENTE 01 Renata Ines Burlacchini Passos da Silva Pinto 

Relatório 9188  -  COMO  FAZER?  -  Redescobrindo  o  gosto  pelo  desenho
geométrico - ANO 2021 - Ed. 6 - Ensino Remoto 

Atividades
vinculadas

Originado a partir da Proposta de nº 16187 

Data aprovação 04/12/2020 

Ch Atividade 60  

Periodicidade Ch Total

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Instituições
vinculadas

Escolas públicas de ensino médio.

Relatório Nesta  6ª  edição  foram realizadas algumas  alterações com relação  às
edições passadas para que o curso se desenvolvesse de maneira mais
leve para as/os inscritos. Antes eram liberados dois módulos por semana,
agora,  passaram a  ser  semanais.  No meio do  curso foi  incluído uma
semana de pausa para que colocassem as atividades em dia. Todas as
atividades  foram  desenvolvidas  dentro  do  ambiente  Moodle,  o  que
facilitou o acesso das atividades pelos alunos, em um mesmo ambiente,
assim  como  a  tabulação  destas  para  definição  do  percentual  para
certificação.

O curso está em sua sexta edição, sendo a segunda remota, e é parte
integrante  do  Projeto  de  Ação Permanente  no  de  registro  13716  -  O
DESENHO  GEOMÉTRICO  NO  CONTEXTO  DO  ENSINO
APRENDIZAGEM:  EXPERIMENTAÇÕES  DE  METODOLOGIAS
LÚDICAS. A articulação desta proposta de atividade de extensão com o
Ensino/Pesquisa (Ensino -  disciplina)  se deu durante todo o processo,
desde a revisão bibliográfica sobre o tema de ensino/aprendizagem; a
criação; o desenvolvimento e execução do material  didático e o curso.
Destaca-se que esta atividade desenvolve um curso com base em uma
abordagem inter e transdisciplinar, o que valoriza ainda mais o trabalho
em equipe. Nesta edição foram inseridas novas metodologias de ensino-
aprendizagem  como  o  quadro-branco  digital  (Jamboard),  o  GeoEnzo,
além de novos recursos do Moodle, como jogos e quadro de notas.
Articulação com Ensino/Pesquisa (Projetos de Pesquisa)   (máximo de



1000 caracteres)

A proposta apresentada articula-se com Ensino/Pesquisa, uma vez que
para  a  sua  elaboração,  foi  necessário  à  continuidade  nos  estudos
acerca de metodologias que estimulem e facilitem o entendimento das
formas geométricas,  através  de recursos  lúdicos.  Assim,  permite-se
que o conhecimento seja adquirido de uma forma alegre, descontraída
e que estimula a criatividade e a capacidade de inovação. Ressalta-se
a pesquisa e capacitação dos professores em metodologias de ensino
remoto para a  realização do curso.  Realizado dentro  da plataforma
Moodle  UFBA foram utilizadas metodologias ativas de ensino como
gamificação  e  uso  de  ferramentas  digitais  para  interação  e
comunicação entre os estudantes, além de encontros online utilizando
a  plataforma  Mconf  e  Google  Meet.  O  projeto  foi  apresentado  no
Seminário  Competências  Digitais  para  o  Ensino-aprendizagem  do
NEGSPP da FAUFBA (03 a 14/08/2020), no Congresso UFBA (22 a
26/02/2021) e no Seminário MULTGRAF de Pesquisa e Extensão 2021
(02 e 03/08/2021).

Esta  ação  é  uma continuidade de  um projeto  iniciado  em maio  de
2018, como curso na modalidade presencial,  hoje uma proposta de
Projeto  Permanente  de  Extensão e tem como objetivo  o  ensino da
matéria Desenho Geométrico através de métodos lúdicos e tradicionais
para alunos do ensino médio de escolas públicas. Em 2020 a atividade
passou  para  a  versão  remota,  diversificando  o  seu  público.  Nesta
versão remota do curso, o público contou com alunos da rede pública
(público alvo do projeto), adultos que já concluíram o ensino médio,
calouros  da  UFBA  e  professor  de  matemática.  Esta  segunda
experiência do ensino remoto do curso enfatiza a grande evasão que
ocorre em cursos remotos: na inscrição pelo Google Forms, tivemos 40
inscritos, mas apenas 21 se inscreveram no MOODLE e apenas 08
finalizaram.  Pretendemos ampliar  o  número  de  inscrições  para  que
tenhamos um número maior de concluintes, ampliando a divulgação
para  as  escolas  do  interior  da  Bahia  e  possivelmente,  para  outros
estados.

Público Publico  Atingido:   Total  Concluintes   8   Total
Aproximado   0     Articulação  com  Ensino/Pesquisa  (Ensino  -
disciplinas)   (máximo de 1000 caracteres)

Local Plataforma MOODLE, ConferênciaWeb RNP e GoogleMeet 

Período Período  Inicial   13/04/2021   Final   14/07/2021 



Parecer O relatório de extensão é vinculado ao projeto de Ação Permanente no
de registro 13716 - O DESENHO GEOMÉTRICO NO CONTEXTO DO
ENSINO APRENDIZAGEM: EXPERIMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS
LÚDICAS,  que  tem  como  objetivo  o  ensino  da  matéria  Desenho
Geométrico  através  de  métodos lúdicos  e  tradicionais  para  alunos  do
ensino médio de escolas públicas. 

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação. 

PROPONENTE 02 Gabriela Leandro Pereira 

Relatório 9189 - Curso Narrativas Cartográficas, Interseccionalidades e Cidade 

Atividades
vinculadas

Originado a partir da Proposta de nº 16404 

Data aprovação 05/03/2021 

Ch Atividade 04

Periodicidade Ch Semanal

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Relatório O curso foi elaborado de modo a corresponder ao primeiro módulo da
disciplina de mesmo nome, ofertada simultaneamente no PPGAU-UFBA.
Narrativas Cartográfcias,  Interseccionalidade e Cidade,  título  do curso
em questão, foi elaborado a partir de estudos e acúmulos da pesquisa
Narrativas e Cartografias da Presença Negra na Cidade, realizada sob
minha coordenação desde 2018, na qual estão vinculados bolsistas de
iniciação à pesquisa científica. A equipe que organizou o curso reuniu
estudantes de graduação e pós-graduação da Faculdade de Arquitetura.
O curso foi elaborado de modo a corresponder ao primeiro módulo da
disciplina de mesmo nome, ofertada simultaneamente no PPGAU-UFBA.
Narrativas Cartográfcias,  Interseccionalidade e Cidade,  título  do curso
em questão, foi elaborado a partir de estudos e acúmulos da pesquisa
Narrativas e Cartografias da Presença Negra na Cidade, realizada sob
minha coordenação desde 2018, na qual estão vinculados bolsistas de
iniciação à pesquisa científica. A equipe que organizou o curso reuniu
estudantes de graduação e pós-graduação da Faculdade de Arquitetura.



O  curso  reuniu  participantes  e  convidadxs  de  diferentes  cidades  e
países  (97  pessoas)  AULA  1  8h30-10h15:  Apresentação  do  curso
10h30-12h30: Exposição de conteúdo - Gabriela Pereira AULA 2 8h30-
10h15: Debate + Exposição de conteúdo 10h30-12h30: Conversa com
convidada>  Jornalista  Bianca  Santana  (SP)  AULA  3  8h30-10h15:
Debate  +  Exposição  de  conteúdo  10h30-12h30:  Conversa  com
convidada> escritora Ana Paula Lisboa (Angola) AULA 4 8h30-10h15:
Debate  +  Exposição  de  conteúdo  10h30-12h30:  Conversa  com
convidada> artista da performance Rubiane Maia (Uk) AULA 5 8h30-
10h15: Debate + Exposição de conteúdo 10h30-12h30: Conversa com
convidada> documentarista Ana Naomi de Sousa (Uk) AULA 6 8h30-
10h15:  Debate  +  Exposição  de  conteúdo  10h30-12h30:  Debate  +
Exposição de conteúdo AULA 7 8h30-10h15: Debate + Exposição de
conteúdo  10h30-12h30:  Conversa  com  convidada>  curadora  Tatiana
Carvalho  (MG)  +  info:
https://padlet.com/gcorpodiscursoterritorio/narrativas_cartograficas

Público Publico Atingido:   Total Concluintes   92   

Local Plataformas on-line

Período Período  Inicial   03/03/2021   Final   14/04/2021  

Parecer O  curso  “fNarrativas  Cartográficas,  Interseccionalidades  e  Cidade”
corresponde ao primeiro módulo da disciplina de mesmo nome, ofertada
simultaneamente  no  PPGAU-UFBA.  elaborada  a  partir  da  pesquisa
Narrativas e Cartografias da Presença Negra na Cidade, realizada desde
2018  foi  aberto  à  uma  ampla  comunidade  interessada,  com  92
concluintes.

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação. 

PROPONENTE 03  Fabio Macedo Velame 

Relatório 9155 - III Curso de Extensão Arquiteturas Afro-Brasileiras 

Atividades
vinculadas

Originado a partir da Proposta de nº 16405 



Data aprovação  05/03/2021 

Ch Atividade 16

Periodicidade Ch Mensal

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Relatório Em virtude da Pandemia do COVID-19 com a implantação do Semestre
Regular Não Norma em 2021.1, com disciplinas em EAD com a utilização
das plataformas digitais, e com o objetivo de conectar a graduação e pós-
graduação, a graduação de arquitetura e urbanismo com outros cursos
da UFBA, e a FAUFBA com outros cursos de arquitetura e urbanismo do
Brasil,  e,  principalmente  conectar  a  FAUFBA  com  os  territórios  e
representantes  de  comunidades  de  matrizes  africanas  está  sendo
proposto o III Curso de Extensão sobre Arquiteturas Afro-Brasileiras como
desdobramento  da  disciplina  optativa  da  graduação  ARQB27  -
Arquiteturas Afro-brasileiras:  discursos,  representações e  projetos,  que
aborda as arquiteturas produzidas pelos negros em diáspora no Brasil:
Quilombos,  Templos  Religiosos  de  Matrizes  Africanas  -  Terreiros  de
Candomblé,  Afoxés,  Blocos  Afro,  Maracatus,  Congadas,  Marujadas,
Foguedos, Casas de Samba de Roda, Centros de Capoeira, Casas de
Maculelê, territórios do Hip Hop, Funk, dentre outros..

III  Curso  de  Extensão  sobre  Arquiteturas  Afro-Brasileiras  é  um
desdobramento  da  disciplina  optativa  da  graduação  ARQB27  -
Arquiteturas Afro-brasileiras: discursos, representações e projetos aberta
a pós-graduação e a sociedade mais ampla.
III  Curso  de  Extensão  sobre  Arquiteturas  Afro-Brasileiras  é  um
desdobramento da pesquisa sobre as Arquiteturas Afro-Diaspóricas nas
Américas,  entendidas  como  as  arquiteturas  produzidas  pelos  negros
trazidos da África como escravos para os plantiotions no Novo Mundo,
paras as colônias Portuguesas, Espanholas, Holandesas, Francesas e
Inglesas,  que  deram origem as  arquiteturas  Arquiteturas  Afro-Latinas,
Afro-Caribenhas,  Afro-Americanas  e  Afro-brasileiras.  A  pesquisa  se
estrutura  nos  seguintes  eixos:  1  -  Quilombos:  Marrons,  Grand
Marronage, Palanque, Cumbes, Quilombos e Mocambos;  2 -  Templos
Religiosos  de  Matrizes  Africanas:  Cabula,  Catimbó,  Vodum  Haitiano,
Santería Cubana, Regla de Arará e Regla de Palo, Kumina, Vodum da
Lousiana; 3 - ? Bairros Negros e Segregação Étnico-Racial
III  Curso  de  Extensão  sobre  Arquiteturas  Afro-Brasileiras  como
desdobramento  da  disciplina  optativa  da  graduação  ARQB27  -
Arquiteturas Afro-brasileiras: discursos, representações e projetos, que
abordou as arquiteturas produzidas pelos negros em diáspora no Brasil:
Quilombos,  Templos  Religiosos  de  Matrizes  Africanas  -  Terreiros  de
Candomblé,  e  Arquiteturas  do  Lúdico  Afro-Brasileiro  compostas  por



Afoxés,  Blocos  Afro,  Maracatus,  Congadas,  Marujadas,  Foguedos,
Casas de Samba de Roda, Centros de Capoeira, Casas de Maculelê,
territórios do Hip Hop e Funk. O curso teve a inscrição e participação de
45  pessoas  provenientes  de  comunidades  terreiros,  estudantes  de
graduação  de  arquitetura  e  urbanismo  de  universidades  brasileiras,
estudantes de áraes afins como geografia, história, antropologia e artes.

Público Publico Atingido:   Total Concluintes   45   

Local Plataformas on-line

Período Período  Inicial   01/03/2021   Final   18/06/2021 

Parecer II Curso de Extensão Arquiteturas Afro-Brasileiras é um desdobramento
da  disciplina  optativa  da  graduação  ARQB27  -  Arquiteturas  Afro-
brasileiras: discursos, representações e projetos aberta a pós-graduação
e a sociedade mais ampla e esta parte da pesquisa sobre as Arquiteturas
Afro-Diaspóricas  nas  Américas,  entendidas  como  as  arquiteturas
produzidas  pelos  negros  trazidos  da  África  como  escravos  para  os
plantiotions no Novo Mundo, paras as colônias Portuguesas, Espanholas,
Holandesas,  Francesas e  Inglesas,  que  deram origem as  arquiteturas
Arquiteturas  Afro-Latinas,  Afro-Caribenhas,  Afro-Americanas  e  Afro-
brasileiras.

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação. 

PROPONENTE 04 Fabio Macedo Velame 

Relatório 9156 - I Curso de Extensão BAIRROS NEGROS: A FORMA URBANA
DAS POPULAÇÕES NEGRAS NO BRASIL. 

Atividades
vinculadas

Originado a partir da Proposta de nº 16406 

Data aprovação 05/03/2021 

Ch Atividade 04

Periodicidade Ch Semanal

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 



Relatório Em virtude da Pandemia do COVID-19 com a implantação do Semestre
Regular  Não  Normal  em  2021.1,  com  disciplinas  em  EAD  com  a
utilização  das  plataformas  digitais,  e  com  o  objetivo  de  conectar  a
graduação  e  pós-graduação,  a  pós-graduação  de  arquitetura  e
urbanismo com outros cursos da UFBA, e a FAUFBA com outros cursos
de  arquitetura  e  urbanismo  do  Brasil,  e,  principalmente  conectar  a
FAUFBA  com  os  territórios  e  representantes  de  comunidades  de
matrizes  africanas  está  sendo  proposto  o  I  Curso  Bairros  Negros:  A
Forma Urbana da População Negra no Brasil,  como desdobramento e
ampliação  da  disciplina  ofertada no PPGAU-00022 Bairros  Negros:  A
Forma Urbana da População Negra no Brasil, que como objetivos refletir
sobre  populações  negras  que  formam  um  conjunto  estrutural  da
formação da sociedade brasileira.

I Curso Bairros Negros: A Forma Urbana da População Negra no Brasil, é
um desdobramento e ampliação da disciplina ofertada no PPGAU-00022
Bairros Negros: A Forma Urbana da População Negra no Brasil
I Curso Bairros Negros: A Forma Urbana da População Negra no Brasil é
um desdobramento da pesquisa ARQUITETURAS AFRO-DIÁSPORICAS
NAS  AMÉRICAS:  Arquiteturas  Afro-Latinas,  Afro-Caribenhas,  Afro-
Americanas e Afro-brasileiras

I Curso Bairros Negros: A Forma Urbana da População Negra no Brasil
teve  a  inscrição  e  participação  de  72  (setenta  e  duas)  pessoas,
compostas por líderes comunitários, membros de associação de bairros,
lideranças religiosas, e estudantes de arquitetura e urbanismo do Brasil.
Eles tiveram acesso aos debates sobre os conceitos de bairros negros no
Brasil,  as formas de abordagens e apreensões dos Bairros Negros, as
metodologias, conceitos e eixos analiticos sobre os Bairros Negros, e por
fim  ao  debate  sobre  12  bairros  da  cidade  do  Salvador  e  suas
problematizações enquanto Bairros Negros.

Público Publico Atingido:   Total Concluintes   72  

Local Plataformas on line.

Período Período  Inicial   01/03/2021   Final   18/06/2021  

Parecer I Curso Bairros Negros: A Forma Urbana da População Negra no Brasil, é
um desdobramento e ampliação da disciplina ofertada no PPGAU-00022
Bairros Negros:  A Forma Urbana da População Negra no Brasil  e  da
pesquisa  ARQUITETURAS  AFRO-DIÁSPORICAS  NAS  AMÉRICAS:
Arquiteturas  Afro-Latinas,  Afro-Caribenhas,  Afro-Americanas  e  Afro-
brasileiras,  e  teve  a  inscrição  e  participação  de  72  (setenta  e  duas)
pessoas, compostas por líderes comunitários, membros de associação de



bairros, lideranças religiosas, e estudantes de arquitetura e urbanismo do
Brasil.

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação. 

PROPONENTE 05 Fabio Macedo Velame 

Relatório 9158 - I Curso de Extensão Cidades Africanas: Arquitetura e Urbanismo
Contemporâneo em África 

Atividades
vinculadas

Originado a partir da Proposta de nº 16407 

Data aprovação 05/03/2021 

Ch Atividade 02

Periodicidade Ch Semanal

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Instituições
vinculadas

Relatório Em virtude da Pandemia do COVID-19 com a implantação do Semestre
Regular  Não  Normal  em  2021.1,  com  disciplinas  em  EAD  com  a
utilização  das  plataformas  digitais,  e  com  o  objetivo  de  conectar  a
graduação  e  pós-graduação,  a  pós-graduação  de  arquitetura  e
urbanismo com outros cursos da UFBA, e a FAUFBA com outros cursos
de  arquitetura  e  urbanismo  do  Brasil,  e,  principalmente  conectar  a
FAUFBA  com  os  territórios  e  representantes  de  comunidades  de
matrizes africanas está sendo proposto o I Curso de Extensão Cidades
Africanas:  Arquitetura  e  Urbanismo  Contemporâneo  em  África,  como
desdobramento  e  ampliação  da  disciplina  do  PPGA-AU  ARQB29  -
CIDADES  AFRICANAS:  ARQUITETURA  E  URBANISMO
CONTEMPORÂNEO  EM  ÁFRICA  que  tem  como  objetivos  introduzir
oficialmente o campo disciplinar da Arquitetura e Urbanismo no Brasil
nos chamados Estudos Africanos, trazendo reflexões e debates sobre a
produção contemporânea das cidades africanas, com a sua respectiva
produção arquitetônica.
I  Curso  de  Extensão  Cidades  Africanas:  Arquitetura  e  Urbanismo



Contemporâneo  em  África,  é  um  desdobramento  e  ampliação  da
disciplina  do  PPGA-AU  ARQB29  -  CIDADES  AFRICANAS:
ARQUITETURA E URBANISMO CONTEMPORÂNEO EM ÁFRICA
I  Curso  de  Extensão  Cidades  Africanas:  Arquitetura  e  Urbanismo
Contemporâneo  em  África,  é  um  desdobramento  da  pesquisa
ARQUITETURA E URBANISMO CONTEMPORÂNEO EM ÁFRICA: AS
NOVAS  CIDADES  GLOBAIS  AFRICANAS  E  OS  NOVOS
CONDENADOS  DA  TERRA.  que  visa  analisar  o  processo  atual  de
produção  das  Novas  Cidades  Globais  em  África  articuladas  a
globalização, neoliberalismo e a reprodução capitalista nas cidades na
era pósindustrial (pós-fordista) do capitalismo de acumulação flexível em
sua  faceta  no  continente  africano.  Serão  trabalhadas  as  seguintes
cidades e  países:  1  Le Cite  du Fleuve na República Democrática do
Congo; 2 Eko Atlantic na Nigéria; 3 Appolonia City em Gana; 4 Hope City
em Gana; 5 Kigamboni City na Tanzânia; 6 Safari City na Tanzânia; 7
Konza  Technology  City  no  Quênia;  8  Tatu  City  no  Quênia;  9  Ebene
Cyber City nas Ilhas Maurícias; 10 Modderfontein New City na África do
Sul..
I  Curso  de  Extensão  Cidades  Africanas:  Arquitetura  e  Urbanismo
Contemporâneo em África teve a inscrição e particpação de 21 (vinte e
um) extensionistas compostos por alunos de graduação em arquitetura
e urbanismo e áraes afins no Brasil. Essas cidades constituem-se em
centros,  ilhas,  de riqueza e opulência  em contraposição ao aumento
vertiginoso  da  segregação  sócio-espacial  e  étnico-racial  no  cenário
urbano  africano  contemporâneo.  Foram  trabalhadas  as  seguintes
cidades e países: 1 Le Cite du Fleuve na República Democrática do
Congo; 2 Eko Atlantic na Nigéria; 3 Appolonia City em Gana; 4 Hope
City em Gana; 5 Kigamboni City na Tanzânia; 6 Safari City na Tanzânia;
7 Konza Technology City no Quênia; 8 Tatu City no Quênia; 9 Ebene
Cyber City nas Ilhas Maurícias; 10 Modderfontein New City na África do
Sul, 11 - Nova Capital Administrativa do Cairo no Egito.

Público Inscrição e particpação de 21 (vinte e um) extensionistas compostos por
alunos de graduação em arquitetura e urbanismo e áreas afins no Brasil.

Local Plataformas on line.

Período Período  Inicial   01/03/2021   Final   18/06/2021   

Parecer O  relatório  versa  sobre  o  Curso  de  Extensão  Cidades  Africanas:
Arquitetura  e  Urbanismo  Contemporâneo  em  África.  Esta  ação  é  um
desdobramento  e  ampliação  da  disciplina  do  PPGA-AU  ARQB29  -
CIDADES  AFRICANAS:  ARQUITETURA  E  URBANISMO
CONTEMPORÂNEO  EM  ÁFRICA  e  da  pesquisa  ARQUITETURA  E
URBANISMO CONTEMPORÂNEO EM ÁFRICA: AS NOVAS CIDADES



GLOBAIS AFRICANAS E OS NOVOS CONDENADOS DA TERRA. que
visa analisar o processo atual de produção das Novas Cidades Globais
em  África  articuladas  a  globalização,  neoliberalismo  e  a  reprodução
capitalista  nas  cidades  na  era  pósindustrial  (pós-fordista).  O  curso  foi
oferecido para graduandos em arquitetura e urbanismo e áreas afins para
todo Brasil, via plataformas on line.

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação. 

PROPONENTE 06 Fabio Macedo Velame 

Relatório 9157  -  I  Curso  de  Extensão  DIASPORA  NEGRA  E  CIDADE:
ARQUITETURAS AFRO-DIASPORICAS ENTRE ÁFRICA E AMÉRICA 

Atividades
vinculadas

Originado a partir da Proposta de nº 16408 

Data aprovação 05/03/2021 

Ch Atividade 02

Periodicidade Ch Semanal

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Relatório Em virtude da Pandemia do COVID-19 com a implantação do Semestre
Regular Não Normal em 2021.1, com disciplinas em EAD com a utilização
das plataformas digitais, e com o objetivo de conectar a graduação e pós-
graduação,  a  pós-graduação  de  arquitetura  e  urbanismo  com  outros
cursos  da  UFBA,  e  a  FAUFBA  com  outros  cursos  de  arquitetura  e
urbanismo  do  Brasil,  e,  principalmente  conectar  a  FAUFBA  com  os
territórios e representantes de comunidades de matrizes africanas está
sendo proposto o I Curso de Extensão DIASPORA NEGRA E CIDADE:
ARQUITETURAS AFRO-DIASPORICAS ENTRE ÁFRICA E AMÉRICA,
como  desdobramento  e  ampliação  da  disciplina  do  PPG-AU  00011  -
DIASPORA NEGRA E CIDADE: ARQUITETURAS AFRO-DIASPORICAS
ENTRE ÁFRICA E AMÉRICA que problematizará: Teorias da Diáspora.
Escravidão em África e Américas. Diáspora Negra no Mundo Atlântico:
Ciclos,  Rotas,  Étnias.  Capitalismo,  Mercantilismo  e  Trafego  Negreiro.
Teorias sobre a Diáspora Negra.



I Curso de Extensão DIASPORA NEGRA E CIDADE: ARQUITETURAS
AFRO-DIASPORICAS ENTRE ÁFRICA E AMÉRICA é desdobramento e
ampliação  da  disciplina  do  PPG-AU  00011  -  DIASPORA  NEGRA  E
CIDADE:  ARQUITETURAS  AFRO-DIASPORICAS  ENTRE  ÁFRICA  E
AMÉRICA

I Curso de Extensão DIASPORA NEGRA E CIDADE: ARQUITETURAS
AFRO-DIASPORICAS  ENTRE  ÁFRICA  E  AMÉRICA,  é  um
desdobramento da Pesquisa Arquiteturas Afro-Diaspóricas nas Américas,
entendidas enquanto arquiteturas produzidas pelos  negros trazidos da
África  como  escravos  para  os  plantiotions  no  Novo  Mundo,  paras  as
colônias Portuguesas,  Espanholas,  Holandesas,  Francesas e  Inglesas,
que  deram  origem  as  arquiteturas  Arquiteturas  Afro-Latinas,  Afro-
Caribenhas, Afro-Americanas e Afro-brasileiras. A pesquisa se estrutura
nos  seguintes  eixos:  1  -  Quilombos:  Marrons,  Grand  Marronage,
Palanque, Cumbes, Quilombos e Mocambos; 2 - Templos Religiosos de
Matrizes Africanas: Cabula, Catimbó, Vodum Haitiano, Santería Cubana,
Regla  de Arará e Regla de Palo,  Kumina,  Vodum da Lousiana; 3 -  ?
Bairros Negros e Segregação Étnico-Racial..

I Curso de Extensão DIASPORA NEGRA E CIDADE: ARQUITETURAS
AFRO-DIASPORICAS ENTRE ÁFRICA E AMÉRICA, teve a participação
de 23 (vinte e três)  pessoas compostas por alunos de graduação de
arquitetura e urbanismo do Brasil e de áreas afins. Os extensionistas
tiveram acesso as Teorias da Diáspora Negra. Escravidão em África e
Américas.  Diáspora  e  Cidades  no  Atlântico  Negro:  formação,
constituição,  desenvolvimento,  consolidação,  e  resistências.  Diáspora
na  Contemporaneidade  das  Cidades  Atlânticas.  Arquiteturas  Afro-
Diaspóricas nas Américas. Povoamentos de negros escravos fugidos e
libertos em África e Américas. Templos Religiosos de Matrizes Africanas
nas  Américas  e  Templos  em  África.  Territórios  da  Ludicidade  e
Resistência Negra em África e América. Bairros Negros e Guetos nas
Américas  e  Bairros  Étnicos  em  África.  Museus,  Memoriais,
Monumentos, Parques Naturais, Parques Urbanos e Bosques Sagrados,
e Centros Artísticos e de Cultura

Público I Curso de Extensão DIASPORA NEGRA E CIDADE: ARQUITETURAS
AFRO-DIASPORICAS  ENTRE  ÁFRICA  E  AMÉRICA,  teve  a
participação de 23 (vinte  e três)  pessoas compostas por  alunos de
graduação de arquitetura e urbanismo do Brasil e de áreas afins



Local Plataformas on line.

Período Período  Inicial   01/03/2021   Final   18/06/2021 

Parecer O relatório  é  da  ação  de  extensão “I  Curso  de  Extensão DIASPORA
NEGRA  E  CIDADE:  ARQUITETURAS  AFRO-DIASPORICAS  ENTRE
ÁFRICA E AMÉRICA” que é um desdobramento da Pesquisa Arquiteturas
Afro-Diaspóricas  nas  Américas,  entendidas  enquanto  arquiteturas
produzidas  pelos  negros  trazidos  da  África  como  escravos  para  os
plantiotions no Novo Mundo, paras as colônias Portuguesas, Espanholas,
Holandesas,  Francesas e  Inglesas,  que  deram origem as  arquiteturas
Arquiteturas  Afro-Latinas,  Afro-Caribenhas,  Afro-Americanas  e  Afro-
brasileiras. A pesquisa se estrutura nos seguintes eixos: 1 - Quilombos:
Marrons, Grand Marronage, Palanque, Cumbes, Quilombos e Mocambos;
2 - Templos Religiosos de Matrizes Africanas: Cabula, Catimbó, Vodum
Haitiano,  Santería  Cubana,  Regla  de Arará e Regla de Palo,  Kumina,
Vodum da Lousiana; 3 - Bairros Negros e Segregação Étnico-Racial e
teve a participação de 23 (vinte e três) pessoas compostas por alunos de
graduação de arquitetura e urbanismo do Brasil e de áreas afins

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação. 
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ANEXO VII – FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE MONITORIA 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1 Unidade Universitária: Faculdade de Arquitetura 

1.2 Órgão responsável (Departamento ou Coord. Acadêmica): Coordenação Acadêmica 

1.3 Componente(s) curricular(es) (código e nome): ARQ A25 – Informática e Desenho I (curso noturno) 

1.4 Período das atividades de monitoria: 2021.1 

1.5 Professor(a) responsável: Natalie Johanna Groetelaars 

1.6 Proposição:     Individual (  x   )     Coletiva (      ) – Nesse caso, informar quantos professores: 

1.7 Modalidade:     Com Bolsa (         )     Voluntária (   x    )     Ambas (         ) 

1.8 Número de monitores:     Bolsistas  (          )     Voluntários  (    01      )                               

1.9 Carga horária semanal: 12h (Resolução CAE Nº 06/2012, Art. 4º, inciso II) 

1.10 Carga horária total (12h x Nº de semanas): 120 h 

1.11 Público-alvo:     Estudantes de graduação (  x   )     Outros (      ) – Informar qual: 

1.12 Quantitativo de pessoas que foram beneficiadas com o projeto: (   19     )                               

2. RESULTADOS OBTIDOS COM O PROJETO (breve relato sobre a relevância do projeto, as dificuldades encontradas, os 
principais resultados alcançados, dentre outros aspectos) 

 
A monitoria exercida em ARQ A25 – Informática e Desenho I, disciplina do terceiro semestre do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo - noturno da FAUFBA, possibilitou ao aluno monitor o aprofundamento de seus 
conhecimentos teóricos e práticos relacionados às tecnologias computacionais de auxílio ao projeto e à 
metodologia de trabalho informatizado. Permitiu a experiência em atividade de ensino, principalmente 
relacionada à orientação dos trabalhos dos alunos, ao assessoramento dos estudantes em horário extra-classe e 
ao auxílio na correção dos exercícios. 
 
Essa disciplina apresenta um extenso conteúdo programático distribuído em aulas teórico-práticas, intercaladas 
com o acompanhamento individual dos alunos no desenvolvimento dos exercícios práticos. A monitoria foi uma 
atividade extremamente importante não só para a formação do aluno-monitor, mas para a melhoria da qualidade 
de ensino, uma vez que permitiu auxiliar a docente na orientação dos alunos, e possibilitou um contato remoto 
mais próximo/frequente com os estudantes, especialmente no contexto pandêmico que vivenciamos. 
 

 

 

Data e Assinatura do(a) Prof(a). Responsável:            08/06/2021/     _______________________________________ 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
Pró - Reitoria de Ensino de Graduação 
Coordenação Acadêmica de Graduação 

 

 1 

ANEXO VII – FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE MONITORIA 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1 Unidade Universitária: Faculdade de Arquitetura 

1.2 Órgão responsável (Departamento ou Coord. Acadêmica): Coordenação Acadêmica 

1.3 Componente(s) curricular(es) (código e nome): ARQ010 – PAISAGEM URBANA - CONFIGURAÇÃO DOS ESPAÇOS ABERTOS  

1.4 Período das atividades de monitoria: 07/04/2021 a 09/06/2021 

1.5 Professor(a) responsável: Marta Raquel Alves e Nayara Cristina Rosa Amorim 

1.6 Proposição:     Individual (      )     Coletiva ( 2 ) – Nesse caso, informar quantos professores: 02 professores 

1.7 Modalidade:     Com Bolsa (         )     Voluntária (   X )     Ambas (         ) 

1.8 Número de monitores:     Bolsistas  (            )     Voluntários  ( 1  )                               

1.9 Carga horária semanal: 12h (Resolução CAE Nº 06/2012, Art. 4º, inciso II) 

1.10 Carga horária total (12h x Nº de semanas):  120h 

1.11 Público-alvo:     Estudantes de graduação (  19 )     Outros (      ) – Informar qual: 

1.12 Quantitativo de pessoas que foram beneficiadas com o projeto: ( 21 )                               

2. RESULTADOS OBTIDOS COM O PROJETO (breve relato sobre a relevância do projeto, as dificuldades encontradas, os 
principais resultados alcançados, dentre outros aspectos) 

 A disciplina ministrada, para qual a monitora foi selecionada contribuiu teve como proposta no semestre de 
2021.1 a elaboração projetos paisagísticos para os espaços livres públicos próximos a rios urbanos, utilizando 
tipologias paisagísticas de Infraestrutura Verde. 

A monitora foi muito importante no processo de organização e viabilização das aulas. 

As dificuldades encontradas foram principalmente falta de contato presencial com os alunos, o que acabou 
dificultando um pouco o processo de orientação do projeto. Essas dificuldades foram mitigadas com alternativas 
que não eram utilizadas na modalidade presencial (reuniões e orientações via redes sociais). 

Com resultado os alunos desenvolveram projetos paisagísticos para trechos de bacias hidrográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Salvador, 10 de junho de 2021.  

Data e Assinatura do(a) Prof(a). Responsável:    
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ANEXO VII – FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE MONITORIA 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1 Unidade Universitária: Faculdade de Arquitetura 

1.2 Órgão responsável (Departamento ou Coord. Acadêmica): Coordenação Acadêmica 

1.3 Componente(s) curricular(es) (código e nome): ARQ042 – Ateliê V: Planejamento Urbano e Regional 

1.4 Período das atividades de monitoria: 07 de abril a 11 de junho de 2021 

1.5 Professor(a) responsável: Sanane Santos Sampaio 

1.6 Proposição:     Individual (      )     Coletiva (   X   ) – Nesse caso, informar quantos professores: Mayara Araújo 

1.7 Modalidade:     Com Bolsa (         )     Voluntária (     X    )     Ambas (         ) 

1.8 Número de monitores:     Bolsistas  (            )     Voluntários  (      01      )                               

1.9 Carga horária semanal: 12h (Resolução CAE Nº 06/2012, Art. 4º, inciso II) 

1.10 Carga horária total (12h x Nº de semanas): 120 horas 

1.11 Público-alvo:     Estudantes de graduação (   X   )     Outros (      ) – Informar qual: 

1.12 Quantitativo de pessoas que foram beneficiadas com o projeto: (     25       )                               

2. RESULTADOS OBTIDOS COM O PROJETO (breve relato sobre a relevância do projeto, as dificuldades encontradas, os 
principais resultados alcançados, dentre outros aspectos) 

Apesar das limitações impostas num semestre de ensino remoto, e especialmente em se tratando de um 
componente curricular não apenas teórico, mas também prático, foi possível alimentar debates e suscitar 
questões sobre os diversos territórios abordados, com o que se enriqueceu o repertório e a capacidade de 
construir leituras e argumentos críticos dos estudantes, monitores e professoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Data e Assinatura do(a) Prof(a). Responsável:            11/06/2021/     _______________________________________ 
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ANEXO VII – FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE MONITORIA 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1 Unidade Universitária: Faculdade de Arquitetura 

1.2 Órgão responsável (Departamento ou Coord. Acadêmica): Coordenação Acadêmica 

1.3 Componente(s) curricular(es) (código e nome): ARQA22 – Oficina de Projeto 2 

1.4 Período das atividades de monitoria: 06/04/2021 a 11/06/2021 

1.5 Professor(a) responsável: Edson Fernandes D’Oliveira Santos Neto 

1.6 Proposição:     Individual (   X  )     Coletiva (      ) – Nesse caso, informar quantos professores: 

1.7 Modalidade:     Com Bolsa (         )     Voluntária (    X     )     Ambas (         ) 

1.8 Número de monitores:     Bolsistas  (   ZERO     )     Voluntários  (     01       )                               

1.9 Carga horária semanal: 12h (Resolução CAE Nº 06/2012, Art. 4º, inciso II) 

1.10 Carga horária total (12h x Nº de semanas): 120 

1.11 Público-alvo:     Estudantes de graduação (  X   )     Outros (      ) – Informar qual: 

1.12 Quantitativo de pessoas que foram beneficiadas com o projeto: (     20     )                               

2. RESULTADOS OBTIDOS COM O PROJETO (breve relato sobre a relevância do projeto, as dificuldades encontradas, os 
principais resultados alcançados, dentre outros aspectos) 

O projeto de monitoria foi importante para o desenvolvimento das atividades de ensino de projeto de 
arquitetura na Oficina de Projeto 2, promovendo melhor interação entre os estudantes e o professor no 
ambiente virtual online em que ocorrem as atividades do semestre letivo 2021.1. A participação do monitor 
nas aulas, participando das orientações com informações e comentários, colabora com o ensino e com o 
ambiente de sala de aula virtual, principalmente pelo fato de a turma não ser compartilhada com outas e com 
outros professores. Além do trabalho do monitor fora dos horários das aulas, que possuem duração de 8 
horas semanais, reconhecido pela satisfação dos estudantes em depoimentos dados, a colaboração nas 
atividades de correção dos trabalhos foram e comentários nas avaliações demonstram a importância da 
monitoria para a disciplina de projeto, aliviando a carga de trabalho docente que se avoluma no ensino 
remoto. 

 
 

 

Data e Assinatura do(a) Prof(a). Responsável:            11/06/2021    _______________________________________ 
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ANEXO VII – FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE MONITORIA
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
1.1 Unidade Universitária: FACULDADE DE ARQUITETURA 
1.2 Órgão responsável (Departamento ou Coord. Acadêmica): Coordenação Acadêmica  FAUFBA
1.3 Componente(s) curricular(es) (código e nome): ARQA46- OFICINA DE PROJETO 5
1.4 Período das atividades de monitoria: 07 /  04  / 2021   A  12 / 06  / 2021
1.5 Professor(a) responsável: ALINE MARIA COSTA BARROSO
1.6 Proposição:     Individual (      )     Coletiva (   x  ) – Nesse caso, informar quantos professores: 02
1.7 Modalidade:     Com Bolsa (         )     Voluntária (  x  )     Ambas (         )
1.8 Número de monitores:     Bolsistas  (            )     Voluntários  (  2   )                              
1.9 Carga horária semanal: 12h (Resolução CAE Nº 06/2012, Art. 4º, inciso II)
1.10 Carga horária total (12h x Nº de semanas): 120h
1.11 Público-alvo:     Estudantes de graduação (  x  )     Outros (      ) – Informar qual:
1.12 Quantitativo de pessoas que foram beneficiadas com o projeto: (  30  )       trinta                       
2. RESULTADOS OBTIDOS COM O PROJETO (breve relato sobre a relevância do projeto, as dificuldades encontradas, os 
principais resultados alcançados, dentre outros aspectos)

A participação dos monitores na disciplina, principalmente na modalidade de ensino remoto 
que está vigente, foi relevante para manter as orientações e assessoramento necessários aos 
estudantes no desenvolvimento das atividades da disciplina, assim como reestruturação dos 
recursos didáticos para o ensino remoto.
Notadamente, segue sendo comum os eventuais  problemas de conexão a internet, seja por 
parte dos docentes, monitores ou discentes.
Quanto aos resultados obtidos, tem-se uma  estratégia pedagógica de relação ensino-
aprendizagem em que a interação monitor-aluno contribuiu para que os conteúdos fossem 
melhor assimilados.
Por fim, conclui-se que a monitoria é um programa recomendado para quem deseja seguir a 
vida acadêmica e, uma atividade enquanto instrumento de aprendizagem para a formação e 
desenvolvimento acadêmico do discente monitor.

Data e Assinatura do(a) Prof(a). Responsável:      11/06/2021     _______________________________________
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ANEXO VII – FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE MONITORIA 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1 Unidade Universitária: Faculdade de Arquitetura 

1.2 Órgão (Departamento ou Coord. Acadêmica): Coordenação Acadêmica 

1.3 Componente curricular (código e nome): ARQ139 Introdução à Arquitetura da Paisagem 

1.4 Período das atividades de monitoria: 06/04/2021 a 11/06/2021    

1.5 Professor(a) responsável: Aline de Figueirôa Silva 

1.6 Proposição:     Individual (   X   )     Coletiva (      ) – Nesse caso, informar quantos professores: 

1.7 Modalidade:     Com Bolsa (         )     Voluntária (     X    )     Ambas (         ) 

1.8 Número de monitores:     Bolsistas  (            )     Voluntários  (     1    )                               

1.9 Carga horária semanal: 12h (Resolução CAE Nº 06/2012, Art. 4º, inciso II) 

1.10 Carga horária total (12h x Nº de semanas): 120h 

1.11 Público-alvo:     Estudantes de graduação (  15    )     Outros (      ) – Informar qual: 

1.12 Quantitativo de pessoas que foram beneficiadas com o projeto: (    15    )                               

2. RESULTADOS OBTIDOS COM O PROJETO (breve relato sobre a relevância do projeto, as dificuldades encontradas, os 
principais resultados alcançados, dentre outros aspectos) 

A vaga solicitada objetivou contribuir para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem no 
âmbito da disciplina de Introdução à Arquitetura da Paisagem (turma única), que reuniu cerca de 15 estudantes. 
A disciplina teve como atividades principais a realização levantamentos, estudos, seminários e trabalhos práticos 
acompanhados, além de aulas expositivas e participação de convidados externos (docentes da UFPE). Portanto, 
a monitoria veio permitir a maior cooperação entre estudantes e a docente nas atividades remotas, que 
demandam mais tempo e dedicação em frente aos dispositivos. A monitora auxiliou as orientações dos 
estudantes, avaliações, preenchimento de listas de frequência, comunicação entre a docente e a turma e 
utilização do ava.moodle. As dificuldades encontradas referiram-se às restrições de orientação e contato 
presencial com a turma, além do grande e exaustivo tempo à frente do computador, bem como algumas 
instabilidades na conexão de internet, essas porém contornáveis. 
 

 

 

Data e Assinatura do(a) Prof(a). Responsável:            11/06/2021  
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ANEXO VII – FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE MONITORIA 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1 Unidade Universitária: Faculdade de Arquitetura 

1.2 Órgão responsável (Departamento ou Coord. Acadêmica): Coordenação acadêmica 

1.3 Componente(s) curricular(es) (código e nome): ARQ035 – Informática aplicada à arquitetura e ao urbanismo II 

1.4 Período das atividades de monitoria: Início        01       /      06    /    2021                Término       08     /      06      /   202 

1.5 Professor(a) responsável: Andrea Verri Bastian 

1.6 Proposição:     Individual (   X   )     Coletiva (      ) – Nesse caso, informar quantos professores: 

1.7 Modalidade:     Com Bolsa (         )     Voluntária (    X    )     Ambas (         ) 

1.8 Número de monitores:     Bolsistas  (            )     Voluntários  (   01    )                               

1.9 Carga horária semanal: 12h (Resolução CAE Nº 06/2012, Art. 4º, inciso II) 12 

1.10 Carga horária total (12h x Nº de semanas):  132 

1.11 Público-alvo:     Estudantes de graduação (   X   )     Outros (      ) – Informar qual: 

1.12 Quantitativo de pessoas que foram beneficiadas com o projeto: (     80       )                               

2. RESULTADOS OBTIDOS COM O PROJETO (breve relato sobre a relevância do projeto, as dificuldades encontradas, os 
principais resultados alcançados, dentre outros aspectos) 

Nesse período de pandemia, com aulas remotas e aulas assíncronas, foi de grande importância a presença do 
monitor para apoiar os discentes no desenvolvimento das atividades realizadas na disciplina, tanto durante do 
período de aula on-line, quanto dos exercícios passados para os encontros assíncronos. Esse trabalho possibilitou 
que alunos com dificuldades de conexão com a internet pudessem ter, além das aulas gravadas, o monitor para 
auxiliar nas dúvidas. 
Além dos plantões on-line o monitor produziu vídeos-tutorias para a disciplina que puderam auxiliar no 
entendimento de comandos mais complexos. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Data e Assinatura do(a) Prof(a). Responsável:            11/06/2021.     
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ANEXO VII – FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE MONITORIA 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1 Unidade Universitária: Faculdade de Arquitetura 

1.2 Órgão responsável (Departamento ou Coord. Acadêmica): Coordenação acadêmica 

1.3 Componente(s) curricular(es) (código e nome): ARQ038 - Instalações 1 

1.4 Período das atividades de monitoria: Início        01       /      06    /    2021                Término       08     /      06      /   202 

1.5 Professor(a) responsável: Andrea Verri Bastian 

1.6 Proposição:     Individual (   X   )     Coletiva (      ) – Nesse caso, informar quantos professores: 

1.7 Modalidade:     Com Bolsa (         )     Voluntária (    X    )     Ambas (         ) 

1.8 Número de monitores:     Bolsistas  (            )     Voluntários  (   01    )                               

1.9 Carga horária semanal: 12h (Resolução CAE Nº 06/2012, Art. 4º, inciso II) 12 

1.10 Carga horária total (12h x Nº de semanas):  132 

1.11 Público-alvo:     Estudantes de graduação (   X   )     Outros (      ) – Informar qual: 

1.12 Quantitativo de pessoas que foram beneficiadas com o projeto: (     30       )                               

2. RESULTADOS OBTIDOS COM O PROJETO (breve relato sobre a relevância do projeto, as dificuldades encontradas, os 
principais resultados alcançados, dentre outros aspectos) 

Nesse período de pandemia, com aulas remotas e aulas assíncronas, foi de grande importância a presença do 
monitor para apoiar os discentes no desenvolvimento das atividades realizadas na disciplina, tanto durante do 
período de aula on-line, quanto dos exercícios passados para os encontros assíncronos. Esse trabalho possibilitou 
que alunos com dificuldades de conexão com a internet pudessem ter, além das aulas gravadas, o monitor para 
auxiliar nas dúvidas. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Data e Assinatura do(a) Prof(a). Responsável:            11/06/2021.     
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ANEXO VII – FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE MONITORIA 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1 Unidade Universitária: FACULDADE DE ARQUITETURA 

1.2 Órgão responsável (Departamento ou Coord. Acadêmica): COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

1.3 Componente(s) curricular(es) (código e nome): ARQ018 – INTRODUÇÃO À ARQUITETURA E URBANISMO 

1.4 Período das atividades de monitoria:      Início             07  /  04 /  2021             Término        12   / 06  /  2021                   

1.5 Professor(a) responsável: ARIADNE MORAES SILVA 

1.6 Proposição:     Individual (  X  )     Coletiva (      ) – Nesse caso, informar quantos professores: 

1.7 Modalidade:     Com Bolsa (         )     Voluntária (   X   )     Ambas (         ) 

1.8 Número de monitores:     Bolsistas  (            )     Voluntários  (   X   )                               

1.9 Carga horária semanal: 12h (Resolução CAE Nº 06/2012, Art. 4º, inciso II) 

1.10 Carga horária total (12h x Nº de semanas): 120 horas 

1.11 Público-alvo:     Estudantes de graduação ( X  )     Outros (      ) – Informar qual: 

1.12 Quantitativo de pessoas que foram beneficiadas com o projeto: (  30  )                               

2. RESULTADOS OBTIDOS COM O PROJETO (breve relato sobre a relevância do projeto, as dificuldades encontradas, os 
principais resultados alcançados, dentre outros aspectos) 

A relevância do projeto está em compreender a complexidade da arquitetura e do urbanismo como meio de apropriação e 
transformação da cidade, levando em consideração aspectos introdutórios e teóricos voltados à produção do espaço e ao 
campo de atuação do arquiteto urbanista. Os conteúdos programáticos trabalhados ao longo da disciplina buscaram 
vincular as diferentes áreas do conhecimento e do saber ao estudo da cidade contemporânea, os novos modos de vida, as 
inovações tecnológicas (políticas e sociais), a sociedade em rede e seus desdobramentos. 

As dificuldades principais foram as condições do próprio ensino à distância mediado por telas, isto é, a aprendizagem em 
modo remoto, que limitou a possibilidade de desenvolver exercícios práticos. Foram necessárias realizar algumas 
adequações metodológicas e didáticas, levando em consideração o ambiente virtual e as plataformas de interação digital.  

Os principais resultados:  

Os estudantes tiveram a oportunidade de levantar inúmeras problematizações e condições de exercitar diferentes leituras, 
criando interfaces a partir de dispositivos que permitiram buscar um melhor entendimento sobre essa área disciplinar; 

Os principais conceitos que fundamentam a produção da arquitetura e do urbanismo foram abordados em suas diferentes 
experimentações metodológicas e propositivas, a partir de estudos críticos à espetacularização contemporânea, que se 
desviam por micro resistências e outros modos não-planejados de apropriação do espaço urbano, visto a experiência latino 
americana, o contexto brasileiro, a herança dos povos originários e as principais vanguardas artísticas do século XX;  

Cada módulo da disciplina contou com palestrantes convidados: coletivos e grupos de arquitetos, urbanistas, paisagistas, 
gestores públicos, artistas, professores e pesquisadores de diferentes áreas, proporcionando uma visada multidisciplinar e 
discussões de temas atuais, a exemplo dos limites e desafios do nosso campo disciplinar em tempos de #COVID19; 

Ao longo do curso foi criado um ambiente virtual compartilhado pela turma, um espaço de trocas e interfaces digitais 
interativas, funcionando como uma plataforma em rede colaborativa e um banco de dados da disciplina (cartografia digital); 

Ao final do curso a turma organizou um seminário, onde foram exploradas formas de comunicação e meios de expressão na 
produção da linguagem projetual – metodologias, processos e representações. Essa atividade buscou estimular a formação 
de repertório através da construção de referenciais de projetos e obras a partir da pesquisa, do estudo dirigido de textos 
críticos e reflexões acerca dos principais debates que aqueceram as diferentes manifestações na contemporaneidade. 

 

 

Data e Assinatura do(a) Prof(a). Responsável:           10 / 06 / 2021, _______________________________________ 
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ANEXO VII – FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE MONITORIA
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
1.1 Unidade Universitária: Faculdade de Arquitetura 
1.2 Órgão responsável (Departamento ou Coord. Acadêmica): Coordenação Acadêmica 
1.3 Componente(s) curricular(es) (código e nome): ARQ020 – Estudos Sociais e Ambientais 
1.4 Período das atividades de monitoria: 
1.5 Professor(a) responsável: Thaís Troncon Rosa 
1.6 Proposição:     Individual (  x  )     Coletiva (      ) – Nesse caso, informar quantos professores:
1.7 Modalidade:     Com Bolsa (        )     Voluntária (    x     )     Ambas (         )
1.8 Número de monitores:     Bolsistas  (            )     Voluntários  (     1     )                              
1.9 Carga horária semanal: 12h (Resolução CAE Nº 06/2012, Art. 4º, inciso II)
1.10 Carga horária total (12h x Nº de semanas): 
1.11 Público-alvo:     Estudantes de graduação (   x   )     Outros (      ) – Informar qual:
1.12 Quantitativo de pessoas que foram beneficiadas com o projeto: (            )                              
2. RESULTADOS OBTIDOS COM O PROJETO (breve relato sobre a relevância do projeto, as dificuldades encontradas, os 
principais resultados alcançados, dentre outros aspectos)

A monitoria, voluntária, alcançou os resultados esperados em termos de contribuição com a disciplina ARQ 020, 
no que tange ao apoio didático e operacional para as duas turmas da disciplina ARQ020 – a saber:

- colaboração em pesquisa, preparação e organização de materiais didáticos;
- acompanhamento na estruturação geral da disciplina;
- apoio na realização de atividades práticas e teóricas;
- contribuição na interlocução com os estudantes e no processo de aprendizagem da turma;
- acompanhamento de orientações e processos avaliativos

O projeto tem como um de seus resultados principais contribuir para que a monitora aprofundasse 
conhecimentos relativos aos temas de estudos sociais e ambientais, bem como para sua formação em relação à 
prática docente e possível futura carreira acadêmica. O contato dos estudantes dos primeiros semestres com a 
monitora também se mostrou importante no processo de adaptação destes, favorecendo o aproveitamento da 
disciplina, sobretudo nesse contexto pandêmico e de ensino online. Ainda nesse contexto, um resultado 
fundamental da monitoria foi facilitar a relação de professoras e estudantes com as plataformas digitais 
utilizadas pela disciplina (arquivos, salas virtuais, ferramentas interativas, grupos de discussão, etc).

Data e Assinatura do(a) Prof(a). Responsável:            11/06/2021    
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ANEXO VII – FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE MONITORIA 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
1.1 Unidade Universitária: Faculdade de Arquitetura 

1.2 Órgão responsável (Departamento ou Coord. Acadêmica): Coordenação Acadêmica 
1.3 Componente curricular (código e nome): ARQA33 Oficina de Projeto III 
1.4 Período das atividades de monitoria: 04 de março a 12 de junho 
1.5 Professor responsável: Marcos Queiroz, Carlos Bomfim; Maurício Felzemburgh; José Nobre Neto; Eduardo 
Carvalho 
1.6 Proposição:     Individual (      )     Coletiva (  x    ) – Nesse caso, informar quantos professores: 5 
1.7 Modalidade:     Com Bolsa (         )     Voluntária (    x     )     Ambas (         ) 
1.8 Número de monitores:     Bolsistas  (    0      )     Voluntários  (      1      )                               
1.9 Carga horária semanal: 12h (Resolução CAE Nº 06/2012, Art. 4º, inciso II) 
1.10 Carga horária total (12h x Nº de semanas): 168 horas 
1.11 Público-alvo:     Estudantes de graduação (   x   )     Outros (      ) – Informar qual: 
1.12 Quantitativo de pessoas que foram beneficiadas com o projeto: ( 74 )                               
2. RESULTADOS OBTIDOS COM O PROJETO (breve relato sobre a relevância do projeto, as dificuldades encontradas, os 
principais resultados alcançados, dentre outros aspectos) 
O monitor cumpriu com todas as demandas solicitadas pelos professores, sendo responsável pela organização 
da estrutura das apresentações e por orientações adicionais em horários assíncronos às aulas tanto sobre os 
trabalhos executados pelos alunos, quanto sobre orientações para o uso do software de representação gráfica 
usado pela maioria dos alunos – o Revit. Além disso, o monitor realizou um papel fundamental de 
interlocução com os alunos, bem como de tranquilização dos mesmos, diante de situações delicadas de 
estesse emocional e de dificuldades pessoais e técnicas dos alunos coorientados por ele. 
 

 

Data e Assinatura do Prof. Responsável:            17/06/2021     _______________________________________ 
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ANEXO VII – FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE
MONITORIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
1.1 Unidade Universitária: Faculdade de Arquitetura
1.2 Órgão responsável (Departamento ou Coord. Acadêmica): Coordenação Acadêmica
1.3 Componente(s) curricular(es) (código e nome): ARQ031 – Atelier III
1.4 Período das atividades de monitoria:  Início 07/04/2021           Término      12/06 /2021
1.5 Professor(a) responsável: Daniel Marostegan e Carneiro
1.6 Proposição:     Individual (  x   )     Coletiva (      ) – Nesse caso, informar quantos professores:
1.7 Modalidade:     Com Bolsa (         )     Voluntária (    x   )     Ambas (         )
1.8 Número de monitores:     Bolsistas  (            )     Voluntários  (      1     )                              
1.9 Carga horária semanal: 12h (Resolução CAE Nº 06/2012, Art. 4º, inciso II)
1.10 Carga horária total (12h x Nº de semanas): 204h
1.11 Público-alvo:     Estudantes de graduação (x)  Outros (x) – Informar qual: moradores de Igatu
1.12 Quantitativo de pessoas que foram beneficiadas com o projeto: (16 moradores, 26 estudantes)
2. RESULTADOS OBTIDOS COM O PROJETO (breve relato sobre a relevância do projeto, as 
dificuldades encontradas, os principais resultados alcançados, dentre outros aspectos)
Os trabalhos realizados por esse projeto se direcionaram a projetos de assistência técnica
Em arquitetura e urbanismo, voltados para moradores da vila de Igatu, na Chapada 
Diamantina, em parceria com o projeto de extensão “Canteiro Modelo de Conservação - 
Ações de Salvaguarda do Patrimônio Cultural de Igatu”. Foram realizadas interações com 
4 famílias da vila, sendo desenvolvidas propostas para os projetos das habitações das
mesmas. A turma foi dividida em duplas, cada caso foi contemplado com propostas de  
duas ou três duplas, as propostas serão discutidas com os moradores e servirão como
base para o desenvolvimento dos projetos definitivos que serão entregues ao IPHAN e às
famílias. As condições de trabalho relacionadas às atividades remotas apresentaram 
Algumas dificuldades, que foram sanadas dentro do possível, as atividades intercalaram 
o uso gratuito das plataformas: discord, miro e google meet.

Data e Assinatura do(a) Prof(a). Responsável:            16/06/2021  
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ANEXO VII – FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE MONITORIA 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1 Unidade Universitária: Faculdade de Arquitetura 

1.2 Órgão responsável (Departamento ou Coord. Acadêmica): Coordenação Acadêmica 

1.3 Componente(s) curricular(es) (código e nome): ARQA14 – Oficina de Projeto I 

1.4 Período das atividades de monitoria: 2021.1 

1.5 Professor(a) responsável: Fernando Ferraz Ribeiro / Roberio do Nascimento Coêlho 

1.6 Proposição:     Individual (      )     Coletiva (  X  ) – Nesse caso, informar quantos professores: 2 

1.7 Modalidade:     Com Bolsa (      )     Voluntária (  X   )     Ambas (         ) 

1.8 Número de monitores:     Bolsistas  (   01   )     Voluntários  (    -   )                               

1.9 Carga horária semanal: 12h (Resolução CAE Nº 06/2012, Art. 4º, inciso II) 

1.10 Carga horária total (12h x Nº de semanas): 120 horas 

1.11 Público-alvo:     Estudantes de graduação (  X  )     Outros (      ) – Informar qual: 

1.12 Quantitativo de pessoas que foram beneficiadas com o projeto: (  60  )                               

2. RESULTADOS OBTIDOS COM O PROJETO (breve relato sobre a relevância do projeto, as dificuldades encontradas, os 
principais resultados alcançados, dentre outros aspectos) 

  
 As atividades da monitoria, exercidas dentro do horário de aula remota síncrona às terças e quintas e 
em consultas complementares em horário agendado entre o monitor e estudantes, se revelaram uma ótima 
experiência com bom resultado prático e desenvolvimento pessoal do monitor. 
 
 A principal adição da monitoria está nas orientações, individuais e em grupo, feitas principalmente em 
momento coletivo remoto, via software Miro e GoogleMeet ou via grupo de whatsapp. 
 
 As orientações, além de permitir ao monitor desenvolver um método de ensino, resultaram em um 
ótimo retorno dos alunos, tanto no resultado quanto no processo de criação e execução dos trabalhos. Embora 
tenha havido dificuldade na execução ou entendimento de algumas atividades, o auxílio de outro estudante 
pareceu tornar os alunos mais receptivos às sugestões e orientações dadas nos encontros síncronos, quando 
foram realizados trabalhos de suporte. 
 
 A experiência potencializa os resultados obtidos com os trabalhos, tanto em desenvolvimento dos 
produtos como em apresentação gráfica e tem, portanto, um resultado muito positivo como mais um meio de 
alcançar o estudante não só diretamente mas também através do colega que ora atua como monitor. 
 

 

 

Data e Assinatura do(a) Prof(a). Responsável: 

 

Salvador - BA, 11 de junho de 2021.  
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ANEXO I – FORMULÁRIO PARA SUBMISSÃO DE PROJETO DE MONITORIA
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
1.1 Unidade Universitária: ARQ
1.2 Órgão responsável (Departamento ou Coord. Acadêmica): Coordenação Acadêmica Faculdade de Aritetura

1.3 Data da aprovação do projeto1: 28/05/2021
1.4 Componente(s) curricular(es) (código e nome): ARQA14 Oficina de Projeto I
1.5 Período das atividades de monitoria: 2021.2

1.6 Proposição2:     Individual (   X   )     Coletiva (      ) – Nesse caso, informar quantos professores:

1.7 Modalidade:     Com Bolsa (         )     Voluntária (         )     Ambas (     X    )

1.8 Número previsto de vagas3:     Bolsistas  (       1    )     Voluntários  (       1     )                              

1.9 Carga horária semanal: 12h (Resolução CAE Nº 06/2012, Art. 4º, inciso II)  
1.10 Carga horária total pretendida (12h x Nº de semanas): 204
1.11 Público-alvo:     Estudantes de graduação (  x    )     Outros (      ) – Informar qual:
1.12 Estimativa de quantas pessoas serão beneficiadas com o projeto: (   20   )                              
2. DADOS DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO
2.1 Nome Completo: Fernando Ferraz Ribeiro
2.2. Nome Social (se houver):
2.3 Sexo:          Feminino (      )     Masculino ( x )     2.4 Identidade de Gênero:
2.5 CPF: 672.208.867-00 2.6 SIAPE: 2.7 Regime:     20h (      )     40h (  x  )     DE (      )
2.8 Tel. Institucional: ( 71 ) 3283-5882 2.9 Celular: ( 71 ) 9 8847-7586
2.10 E-mail institucional: fernando.ribeiro@ufba.br
3. BREVE DESCRIÇÃO DO PROJETO
Monitoria da disciplina teórico/prática ARQA14 - Oficina de Projeto I. Axilar, sobre a orientação do professor, as atividades 
didáticas da disciplina. 

4. ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS PELOS(AS) MONITORES(AS)
Apoiar:
Comunicação com os alunos;
Elaboração de material didático;
Orientação na execução de trabalhos (avaliações).

E acompanhar o processo de correção dos trabalhos.
5. DECLARAÇÃO
Declaro ter conhecimento das Resoluções nº 06/2012, nº 07/2017, nº 02/2018 e nº 05/2019 do CAE e das normas descritas
no Edital PROGRAD/UFBA Nº 002/2021 – Programa de Monitoria com Bolsa e Monitoria Voluntária 2021.2 (      )

Data e Assinatura do(a) Prof(a). Responsável: 27/05/2021 _______________________________________

ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DO PROJETO:

1. O projeto deverá ser aprovado pelo órgão responsável pelo componente curricular (Departamentos ou Coorde-
nações Acadêmicas).
2. Os projetos poderão ser propostos individualmente ou em grupo. Em se tratando de proposição coletiva, deverá
ser encaminhado também o formulário complementar (Anexo II) informando os dados dos demais professores
participantes.
3. Número máximo de monitores admitidos sob a orientação de um professor: 1 (um) para regime de 20 horas; 2
(dois) para regime de 40 horas; 3 (três) para regime de Dedicação Exclusiva.
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ANEXO I – FORMULÁRIO PARA SUBMISSÃO DE PROJETO DE MONITORIA 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1 Unidade Universitária: Faculdade de Arquitetura 

1.2 Órgão responsável (Departamento ou Coord. Acadêmica): Coordenação Acadêmica 

1.3 Data da aprovação do projeto1:  

1.4 Componente(s) curricular(es) (código e nome): ARQ A27 - Estética 

1.5 Período das atividades de monitoria: 2021.2 

1.6 Proposição2:     Individual ( x )     Coletiva (      ) – Nesse caso, informar quantos professores: 

1.7 Modalidade:     Com Bolsa (         )     Voluntária ( x  )     Ambas (         ) 

1.8 Número previsto de vagas3:     Bolsistas  (            )     Voluntários  ( 1  )                               

1.9 Carga horária semanal: 12h (Resolução CAE Nº 06/2012, Art. 4º, inciso II) 

1.10 Carga horária total pretendida (12h x Nº de semanas): 120h 

1.11 Público-alvo:     Estudantes de graduação ( x )     Outros (      ) – Informar qual: 

1.12 Estimativa de quantas pessoas serão beneficiadas com o projeto: ( 45 )                               

2. DADOS DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

2.1 Nome Completo: Daniel Juracy Mellado Paz 

2.2. Nome Social (se houver): 

2.3 Sexo:          Feminino (      )     Masculino ( x )      2.4 Identidade de Gênero: me recuso 

2.5 CPF: 784144405-25 2.6 SIAPE: 2.7 Regime:     20h (      )     40h ( x  )     DE (      ) 

2.8 Tel. Institucional: (       )  2.9 Celular: (71) 99147-4187 

2.10 E-mail institucional: djpaz@ufba.br 

3. BREVE DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Trata-se da disciplina do currículo obrigatório Estética, onde a formação do aluno não apenas se dá na imersão no processo 
didático, como cumprirá uma série de atividades específicas, visando o aprofundamento em questões teóricas, históricas e 
críticas da Estética, em geral, e de sua articulação com a Arquitetura e o Urbanismo, a partir desse ângulo de abordagem. 
Ademais, o monitor é peça indispensável na comunicação do docente com o alunado, ainda mais com as dificuldades de 
comunicação atuais exigidas pela distância e contexto de pandemia, e as características ainda limitadas das tecnologias de 
informação e da infra-estrutura de cada uma das partes envolvidas. 

  

 

 

 

4. ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS PELOS(AS) MONITORES(AS) 

Auxílio na montagem das aulas 

Auxílio na condução das aulas, em especial com o ambiente digital do ensino à distância 

Auxílio na correção dos trabalhos 

Leitura e discussão sobre textos da disciplina, para formação do Monitor 

Auxílio na orientação dos alunos na realização dos trabalhos da disciplina 

5. DECLARAÇÃO 

Declaro ter conhecimento das Resoluções nº 06/2012, nº 07/2017, nº 02/2018 e nº 05/2019 do CAE e das normas descritas no 
Edital PROGRAD/UFBA Nº 002/2021 – Programa de Monitoria com Bolsa e Monitoria Voluntária 2021.2 (      ) 
 

 
 

Data e Assinatura do(a) Prof(a). Responsável:           09/07/2021      

ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DO PROJETO: 

1. O projeto deverá ser aprovado pelo órgão responsável pelo componente curricular (Departamentos ou 
Coordenações Acadêmicas). 
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2. Os projetos poderão ser propostos individualmente ou em grupo. Em se tratando de proposição coletiva, deverá 

ser encaminhado também o formulário complementar (Anexo II) informando os dados dos demais professores 

participantes. 

3. Número máximo de monitores admitidos sob a orientação de um professor: 1 (um) para regime de 20 horas; 2 
(dois) para regime de 40 horas; 3 (três) para regime de Dedicação Exclusiva. 
 
 


