
Ata da 9ª Sessão Ordinária da
Congregação da Faculdade de
Arquitetura da Universidade Federal da
Bahia, realizada em 03/09/2021.

Em três de setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas e onze minutos, 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 em exercício, Professor João Maurício Santana
Ramos, sendo registradas as presenças de: Professora Glória Cecília Figueiredo,
Representante da FAUFBA no CAPEX; Professor Marcos Queiroz, Representante
da FAUFBA no CAE; Professora Ariadne Moraes Silva, Coordenadora do
Colegiado de Graduação Diurno; Professor Roberio do Nascimento Coêlho,
Coordenador do Colegiado de Graduação Noturno; Professora Larissa Corrêa
Acatauassú Nunes Santos, Coordenadora do MP – CECRE; Professora Heliana
Mettig, Coordenadora da RAU+E; Professora Renata Inês Burlacchini,
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 Gabriela Leandro
Pereira, Representante Discente; Professor Fábio Macedo Velame,
Representante Docente; Professor José Ferreira Nobre Neto, Representante
Docente; Dayane Souza Santos, Representante dos Técnicos-Administrativos;
Alexandre Pajeú, Representante Discente; Jadi Vendin, Representante Discente e
como Convidados: Professora Thaís Portela, Coordenadora de Extensão,
Professor Fabiano Mikalauskas, Vice-Coordenador Acadêmico. Havendo quórum,
o Diretor em exercício declarou aberta a sessão para tratar da seguinte pauta:
Inclusão de pauta. Extensão Remota na UFBA. Incluiu-se a demanda da
discussão a respeito da Extensão Remota na UFBA a pedido da representante
FAUFBA no CAPEX, Profª Glória Cecília Figueiredo, a ser incluída como ponto de
pauta. Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação:aprovado
por unanimidade. 1. Informes. CONSUNI. LGPD UFBA. Informou-se sobre o
andamento da adequação da UFBA à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais,
com a disponibilização do site www.lgpd.ufba.br. Doação de Planetário.
Informou-se que a UFBA recebeu a doação de um planetário para a Universidade,
que foi aprovada pelo CONSUNI. CAE. Apresentados por Marcos Queiroz.
Revalidação de Diplomas. Foi consolidada a Resolução 04/2021, que trata da
revalidação de diplomas de graduação e reconhecimento de títulos de
pós-graduação stricto sensu para a comunidade de refugiados. CAPEX.
Apresentados por Glória Cecília. Extensão Remota. Informou-se sobre o início
da discussão no CAPEX sobre a extensão na Universidade nessa nova realidade
em virtude do advento da pandemia COVID-19 e a reconfiguração das atividades
de extensão nessa realidade. 2. Relatórios e Projetos de Extensão. Foram
apresentados pela Coordenadora de Extensão, Profª Thaís Portela, 02 relatórios e
07 projetos de extensão, que se encontram anexos a esta ata.
Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação: aprovado por
unanimidade. 3.Relatórios de Monitoria. Foram apresentado pelo Prof. Roberio
Coelho os seguintes relatórios de monitoria: Componente Curricular: ARQ 022-
Matemática II. Professor Orientador: Eduardo Parente Prado. Monitor: Pablo
Gonzalez Cal. Monitoria Voluntária. Período: setembro de 2016 a janeiro de



2017 e janeiro de 2017 a 23 de maio de 2017. Encaminhamento: a ser votado
por esta Congregação. Votação:aprovado por unanimidade. 4. Apreciação da
ata ordinária de agosto. Foi apresentada a esta Congregação a ata da reunião
ordinária de 06 de agosto do ano corrente. Encaminhamento: a ser votado por
esta Congregação. Votação: aprovado por unanimidade. 5. Aditivo de Prazo
TED Igatu. Foi apresentado pelo Professor Daniel Marostegan, que entrou como
convidado neste momento, a solicitação do aditivo de prazo de 12 meses do TED
Igatu, pela adequação do projeto às demandas de afastamento social causadas
pela pandemia COVID-19. Encaminhamento: a ser votado por esta
Congregação. Votação: Aprovado por unanimidade. 6. Indicação do Prof. Luiz
Alberto como Representante FAUFBA no Comitê Brasileiro da Construção
Civil da ABNT, na Comissão de Estudo de Estruturas de Aço e Mistas de Aço
e Concreto. Foi apresentado pelo Professor Edson Fernandes a Indicação do
Prof. Luiz Alberto para representar a FAUFBA no Comitê Brasileiro da Construção
Civil da ABNT, na comissão de estudo de estruturas de aço e mistas de aço e
concreto, que revisará normas brasileiras de estruturas de aço e mistas.
Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação: Aprovado por
unanimidade. 7. Extensão Remota na UFBA. Foi apresentada pela Profª Glória
Cecília a demanda advinda do CAPEX para se discutir a regulamentação da
Extensão Remota na UFBA a partir da nova realidade durante e pós pandemia da
COVID-19. A partir desta demanda teve início a discussão da adaptação da
extensão a esta realidade, tanto no campo administrativo como na realidade de
levar a prática extensionista para as comunidades nesse contexto de afastamento
social. Encaminhamento: Foi estabelecido que os núcleos e os professores
extensionistas, a partir de chamado feito por e-mail pela Diretoria, devem enviar
suas contribuições para a discussão até o dia 17 de setembro, para que a Profª
Glória Cecília e a Profª Thais Portela possam sistematizar as contribuições
recebidas e apresentá-las na reunião extraordinária da Congregação que ocorrerá
no dia 24 de setembro. Votação: aprovado por unanimidade. 8. Minuta de
Resolução do CAE sobre oferta de Componentes Curriculares a distância
nos cursos presenciais de graduação e pós-graduação stricto sensu, até o
limite de 20% da carga horária total do curso no âmbito da UFBA. O
Professor Marcos Queiroz apresentou a esta Congregação a Minuta de
Resolução do CAE sobre oferta de Componentes Curriculares a distância nos
cursos presenciais de graduação e pós graduação stricto sensu no âmbito da
UFBA. Após extensa discussão sobre o referido tema, foi sinalizado o seguinte
encaminhamento. Encaminhamento 1: Será enviado pela Diretoria um e-mail
encaminhando a minuta para o corpo docente, solicitando que aqueles que
tiverem considerações a fazer sobre a minuta, as encaminhem diretamente ao
email do Representante da FAUFBA no CAE com prazo máximo do dia 20 de
setembro, para que o Prof. Marcos Queiroz possa sintetizar um documento a ser
enviado para a comissão responsável no CAE. Votação: aprovado por
unanimidade. Encaminhamento 2: Solicitar à Comissão do CAE a ampliação do
prazo limite para que o assunto possa ser mais amplamente debatido nos
Colegiados de Graduação e de Pós-Graduação. Votação: aprovado por
unanimidade. 9.Comissão Permanente de Vagas Docentes. Foi apresentada a
proposta de formação de Comissão Permanente para Avaliação de
Preenchimento de Vagas Docentes, em alinhamento com proposta realizada pela
Comissão anterior, estando a Direção empenhada em estabelecer instância para



debate sobre política de preenchimento de vagas docentes na Unidade, inclusive
devido à previsão de algumas aposentadorias. Encaminhamento: Pela formação
de uma Comissão Permanente composta por cinco pessoas representando: a
Diretoria, a Coordenação Acadêmica e mais uma indicação por parte de cada um
dos três núcleos acadêmicos. Votação: aprovada por unanimidade. 10. O que
ocorrer. Representação Discente nos Núcleos Acadêmicos. Professor Edson
Fernandes trouxe a discussão referente à participação discente nos Núcleos. A
representante discente Jade Ventin afirma o interesse da representação estudantil
em participar dos debates também no âmbito dos Núcleos Acadêmicos.
Encaminhamento: Foi sugerido pelo Diretor em Exercício João Maurício Ramos
que se levasse essa temática aos núcleos e ao DEA para ser debatida e
posteriormente inserida como ponto de pauta em uma reunião posterior da
Congregação. O Diretor em Exercício João Maurício Ramos agradeceu a
presença de todos os presentes nesta reunião e, não havendo mais nada a ser
colocado, deu por encerrada a sessão, e para constar, eu, Carina de Carvalho
Gonçalves, lavrei a presente ata, que após ser lida e discutida, será aprovada e
assinada por todos os presentes.

Aprovada por unanimidade na reunião de 24 de setembro de 2021.



COORDENAÇÃO EXTENSÃO FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO FAUFBA: 03.09.2021

APRESENTAÇÃO  PROPOSTAS  E
RELATÓRIOS

TOTAL:   07   propostas
sem  homologação  e  02
relatórios em  páginas.

PROPOSTAS  RECEBIDAS,  NÃO  APROVADAS  PELA
CONGREGAÇÃO

TOTAL:07

PROPONENTE 01 Paola Berenstein Jacques 

Proposta 17332 - TESSITURAS - Corpo-arquivo: como me habito? 

Modalidade  Projeto de ação eventual 

CH Atividade  12 h, com eriodicidade da carga horária   Semanall      

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Linha De Extensão Artes integradas 

Resumo O projeto propõe um processo imersivo-experimental que resultará num
produto  audiovisual  intencionando  criar  um  espaço  de  trocas  e
escavações  do  meu  Eu  atual,  afim  de  se  construir  um  caminho,  um
entendimento de desejos e demandas desse corpo-existência,  sempre
refletindo sobre como me habito, o que me habita e se me habito, e sobre
a  relação  com a  casa-corpo,  mas  também com a casa  formal,  como
ambiente que me circunda, para semear um campo fértil na concepção
das  imagens  de  discurso.  Esse  projeto  tem  enquanto  objetivo  uma
proposição de experimentação corporal  para se fazer sentir,  promover
uma abertura das percepções, ou seja, se perceber enquanto indivíduo
integral (corpo, mente e corpo sutil) e integrado a um todo, percebendo
nuances,  camadas  e  desvios  dessa  colcha  de  retalhos  que  somos,
explanando a polimorfia, policromia e polifonia desse corpo-arquivo-casa.



Público  Qualquer pessoa interessada 

Local  Evento não-presencial realizado através de plataformas digitais 

Período Período  Inicial   16/08/2021    Final   16/12/2021               

Dias da semana:   Seg - Qua - Sex               Horario   14h-18h 

Parecer Proposta  de  um  processo  imersivo-experimental  que  resultará  num
produto audiovisual, aberto a qualquer interessado.

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

A Congregação  vota    à homologação.

 

PROPONENTE 02 Fabio Macedo Velame 

Proposta  17357  -  I  Curso  De  Extensão  Das  Relações  Étnico-Raciais  em
Arquitetura, Urbanismo e Cidade 

Modalidade Modalidade: Curso           Ação: Eventual 

CH Atividade  64H,      Periodicidade da carga horária   Trimestral     

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Linha De Extensão Direitos individuais e coletivos 

Resumo O curso problematiza a historicidade, críticas e teorias raciais e étnicas no
mundo  e  no  Brasil.  As  diversas  modalidades  e  facetas  do  Racismo:
estrutural,  institucional,  ambiental,  religioso,  recreativo,  simbólico,
algorítmico, e à brasileira. A Política e a Ideologia do Branqueamento no
Brasil.  A  construção  do  Mito  da  Democracia  Racial  no  Brasil.
Historicidade,  teoria,  critica  e  ação  Antirracista  no  Brasil.  As  relações
étnico-raciais  nas  Cidades  Afro-diásporicas  no  Brasil  e  no  mundo
abordando os guetos e bairros negros nas cidades, a segregação étnico-
racial  nas  cidades,  a  memória  e  permanência  negra  na  cidade,
resistências e existências negras nas cidades, branquitude e cidade. As
relações  étnico-raciais  na  Roma  Negra:  A  Salvador  Afro-Diásporica
tratando as relações dos quilombos, habitações escravas, e terreiros de
candomblé produzindo e constituindo Salvador, a matricialidade e o papel
das mulheres negras da tessitura social de Salvador e na produção de
seus bairros, a lucidade negra na cidade de Salvador e a produção de
cidade:  blocos  afro,  afoxés,  congadas,  grupos de capoeira,  samba de



roda, hip-hop, funk., eo trabalho negro na cidade do Salvador e o fazer
cidades. 

Público Estudantes de arquitetura, urbanismo, antropologia, historia, membros e
representantes de comunidades negras, e público em geral. 

Local Plataformas Digitais do EtniCidades - FAUFBA 

Período Período  Inicial   27/08/2021    Final   02/12/2021               

Dias da semana:   Sex               Horario   14:00hs às 18:00hs 

Parecer O curso problematiza a historicidade, críticas e teorias raciais e étnicas no
mundo  e  no  Brasil  tratando  das  diversas  modalidades  e  facetas  do
Racismo:  estrutural,  institucional,  ambiental,  religioso,  recreativo,
simbólico, algorítmico, e à brasileira. Aberto à estudantes de arquitetura,
urbanismo,  antropologia,  história,  membros  e  representantes  de
comunidades negras, e público em geral. 

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

A Congregação  vota   à homologação.

PROPONENTE 03 Fabio Macedo Velame 

Proposta  17358 - III Curso de Extensão Urbanismo Africano: 6000 anos dos
povos africanos construindo cidades 

Modalidade Curso           Ação: Eventual 

CH Atividade 64H      Periodicidade da carga horária   Trimestral     

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Linha De Extensão Direitos individuais e coletivos 

Resumo A atividade de extensão tem como objetivo ofertar para a sociedade um
curso livre sobre as Cidades Africanas em quatro tempos históricos.: 1 -
Cidades Africanas na Antiguidade; 2 - Cidades Africanas no período do
Mercantilismo Africano da idade media; 3 - Cidades Africanas durantes as
invações Turcas e Européias no período colonial; 4 - Cidades Africanas
na Contemporaneidade. O enfoque conceitual e metodológico sob o qual
o tema é tratado está inserido no Pan-africanismo, movimento político e
cultural que pensa o continente africano a partir dos africanos (não só,



mas  principalmente),  com  autonomia  relativo  ao  eurocentrismo.  Da
Filosofia  e  Epistemologia  Africana  Contemporânea.  As  dimensões,
condições  e  complexidades  políticas,  culturais,  sociais  e  econômicas
africanas ao longo desses tempos históricos. 

Público Estudantes de arquitetura, urbanismo, antropologia, historia, membros e
representantes de comunidades negras, e público em geral. 

Local  Plataformas Digitais do EtniCidades - FAUFBA 

Período Período  Inicial   10/08/2021    Final   30/11/2021               

Dias da semana:   Ter               Horario   14:00hs às 18:00hs 

Parecer Proposição  de  um curso  livre  sobre  as  Cidades  Africanas  em quatro
tempos históricos.:  1 -  Cidades Africanas na Antiguidade;  2 -  Cidades
Africanas  no  período  do  Mercantilismo  Africano  da  idade  media;  3  -
Cidades Africanas durantes as invações Turcas e Européias no período
colonial;  4 -  Cidades Africanas na Contemporaneidade.  Estudantes de
arquitetura, urbanismo, antropologia, historia, membros e representantes
de comunidades negras, e público em geral. 

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

A Congregação  vota     à homologação.

PROPONENTE 04 Luciana Guerra Santos Mota 

Proposta 17387 -  Conversa  Ilustrada terceira  edição -  Uma página por  dia:
minha reconciliação com o desenho 

Modalidade Evento           Ação: Eventual 

CH Atividade  2 H     Periodicidade da carga horária   Total      

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Linha De Extensão Temas específicos / Desenvolvimento humano 

Resumo Nesta  palestra  João  Aguiar  compartilhará  com  o  público  a  sua
experiência pessoal com o desenho, suas insatisfações e sucessos. Há
algum tempo ele divulga o seu trabalho diariamente no seu Instagram,
encantando mais de 22 mil seguidores. João Aguiar é formado em Design
de Produto, com especializações tanto em Design quanto em Educação.
É também mestre em Engenharia de Produção. Atuou na última década



como professor universitário nas áreas de projeto, ergonomia, tecnologias
aplicadas e linguagem visual. Desenha diariamente há três anos, como
forma de se reencontrar pessoal e profissionalmente. Proposta vinculada
ao projeto SIATEX 17182. 

Público Arquitetos,  estudantes  de  arquitetura,  artistas  visuais  e  outros
interessados em ilustração de arquitetura. 

Local http://meet.google.com/qia-oqsd-jee 

Período  Período  Inicial   14/09/2021    Final   14/09/2021               

Dias da semana:   Ter               Horario   18:30 as 20:30 

Parecer Proposta  de  uma  ação  de  extensão  sobre  o  desenhar,  Conversa
Ilustrada,  em  sua  terceira  edição propõe palestra  com  João  Aguiar
tratando da sua experiência pessoal com o desenho, suas insatisfações e
sucessos. Aberto a arquitetos, estudantes de arquitetura, artistas visuais
e outros interessados em ilustração de arquitetura. 

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

A Congregação  vota    à homologação.

PROPONENTE 05 Ceila Rosana Carneiro Cardoso 

Proposta 17405 - Relatos sobre a arquitetura de Lelé 2021.2 

Modalidade Curso           Ação: Eventual 

CH Atividade  42H      Periodicidade da carga horária   Total      

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Linha De Extensão Desenvolvimento tecnológico 

Resumo A  contribuição  de  João  Filgueiras  Lima  no  campo  da  arquitetura  e
urbanismo  é  de  grande  relevância  e  interesse  para  estudantes,
profissionais  e  pesquisadores  da  área,  como  exemplo  de  atuação
responsável  e  consciente  com  qualidade  primorosa  e  grande
representatividade  no  cenário  mundial.  Sendo  parte  da  equipe  de
profissionais que trabalharam com o arquiteto João Filgueiras Lima em
diferentes  fases  da sua  obra,  os  professores  José  Fernando Minho  e
Ceila  Cardoso,  propõem  o  curso  de  extensão  para  estudantes  de



graduação e pós-graduação em território nacional, alem de a profissionais
e interessados em Patrimônio Industrial  e Pré-fabricado Moderno. Nas
ocasiões de encontros os colaboradores,  pesquisadores e professores
em todo o território nacional, dão seus depoimentos falando sobre suas
experiências  com  o  arquiteto,  contribuições  que  ampliam  as
possibilidades  de  entendimento  e  interpretação  da  relevância  de  sua
obra, bem como estimula pesquisas e outras ações em proteção do seu
legado.

Público Estudantes,  profissionais  e  pesquisadores  de  outras  universidades  e
público interessado 

Local  Endereço eletrônico da proponente 

Período Período  Inicial   02/09/2021    Final   02/12/2021               Dias  da
semana:   Qui               Horario   15:00 a 18:00h 

Parecer Proposição  de  um  curso  sobre Patrimônio  Industrial  e  Pré-fabricado
Moderno  e  a contribuição  de João  Filgueiras  Lima  neste  campo. Nas
ocasiões de encontros os colaboradores,  pesquisadores e professores
em todo o território nacional, dão seus depoimentos falando sobre suas
experiências  com  o  arquiteto.  Aberto  a  estudantes,  profissionais  e
pesquisadores de outras universidades e público interessado 

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

A Congregação  vota    à homologação.

PROPONENTE 06 Paola Berenstein Jacques 

Proposta 17406  -  TESSITURAS  -  Minicurso  Cronologia  do  Pensamento
Urbanístico 

Modalidade Projeto           Ação: Eventual 

CH Atividade 12H      Periodicidade da carga horária   Semanal      

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Linha De Extensão Mídias 

Resumo Este projeto  de extensão foi  contemplado pelo  programa "Tessituras -
Chamada de Apoio à Extensão não-presencial na Pós-Graduação" e tem



como proponente, beneficiária e coordenadora da atividade a doutoranda
do PPG-AU/UFBA Rafaela Lino Izeli (n. de matrícula 2020100876). Trata-
se  de  uma  atividade  de  extensão  relacionada  à  pesquisa  coletiva
"Cronologia do Pensamento Urbanístico",  que tem como foco principal
estudar a complexidade da circulação das ideias urbanísticas, nacional e
internacionalmente, e ressaltar as diferentes relações estabelecidas entre
elas. O projeto prevê a realização de um Minicurso, que apresentará as
pesquisas em processo na "Cronologia", e um Workshop, que buscará
estabelecer trocas e aprendizados entre todas as equipes envolvidas na
pesquisa, com foco no desenvolvimento de verbetes para atualização e
alimentação do nosso site (http://www.cronologiadourbanismo.ufba,br 

Público Qualquer pessoa interessada 

Local Evento não-presencial realizado através de plataformas digitais 

Período  Período  Inicial   20/08/2021    Final   19/11/2021               

Dias da semana:   Sex               Horario   10h - 12h30 

Parecer Proposta de curso,  contemplado pelo programa "Tessituras - Chamada
de  Apoio  à  Extensão  não-presencial  na  Pós-Graduação".  Tem  como
proponente, beneficiária e coordenadora da atividade a doutoranda do
PPG-AU/UFBA Rafaela Lino Izeli  (n.  de matrícula 2020100876)  e está
relacionado à pesquisa coletiva "Cronologia do Pensamento Urbanístico",
que tem como foco principal estudar a complexidade da circulação das
ideias  urbanísticas,  nacional  e  internacionalmente,  e  ressaltar  as
diferentes relações estabelecidas entre elas.  Aberto a qualquer pessoa
interessada.

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

A Congregação  vota   à homologação.

PROPONENTE 07 Heliana Faria Mettig Rocha 

Proposta 17414 - Mapeamento Comunitário: comunicação, ambiente e saúde 

Modalidade Curso           Ação: Eventual 

CH Atividade  60 H     Periodicidade  da  carga  horária   Total     



Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Linha De Extensão Grupos sociais vulneráveis 

Resumo O curso integra os campos do saber da Saúde, Urbanismo, Comunicação
por meio das Geotecnologias. Tem como objetivos a compreensão das
principais características epidemiológicas (transmissão e morbidade) da
COVID-19. Apropriação da estrutura funcional e do fluxo de dados e de
pacientes  no  Sistema  Único  de  Saúde,  sua  relevância,  fragilidades  e
operação  diante  de  emergências  sanitárias.  Estudo  e  prática  de
metodologias,  técnicas  e  instrumentos  de  mapeamento  que  visam  a
apreensão e apropriação do lugar por seus moradores e técnicos como
agentes  de  transformação  socioespacial;  Leitura  do  território,
interpretação e elaboração de mapeamento e comunicação comunitária
(incluindo  redes  sociais);  Uso  de  linguagens  gráficas  e  digitais  que
facilitam a integração das dimensões social,  ambiental e da saúde, na
perspectiva  de  melhores  condições  do  habitar,  da  saúde  e  do
fortalecimento  da  cidadania.  A  metodologia  contempla  a  utilização  de
aplicativos  de  computador  e  de  celular  para  mapeamento  (sem
necessidade de idas a campo) e para realização de reuniões virtuais e
interações em redes sociais. A proposta prevê a realização de sessões
colaborativas  (síncronas  e  assíncronas)  com  representantes
comunitários, agentes de saúde e membros da academia. 

Público Estudantes  de  especialização,  professores  e  pesquisadores  de  outras
universidades, gestores públicos, profissionais, comunidades e coletivos 

Local  Google Meet e AVA/Moodle 

Período  Período  Inicial   01/09/2021    Final   01/12/2021               

Dias da semana:   Qua               Horario   14h50 as 18h30 

Parecer Proposta  de  um curso  que  integra  os  campos  do  saber  da  Saúde,
Urbanismo,  Comunicação  por  meio  das  Geotecnologias.  Tem  como
objetivos a compreensão das principais características epidemiológicas
(transmissão  e  morbidade)  da  COVID-19.  A  metodologia  contempla  a
utilização de aplicativos de computador e de celular para mapeamento
(sem  necessidade  de  idas  a  campo)  e  para  realização  de  reuniões
virtuais e interações em redes sociais. A proposta prevê a realização de
sessões  colaborativas  (síncronas  e  assíncronas)  com  representantes
comunitários,  agentes  de  saúde  e  membros  da  academia.  Aberto  a
estudantes  de  especialização,  professores  e  pesquisadores  de  outras
universidades, gestores públicos, profissionais, comunidades e coletivos 



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

A Congregação  vota   à homologação.

RELATÓRIOS TOTAL: 02

PROPONENTE 01 Paola Berenstein Jacques 

Relatório 9212  -  TESSITURAS  -  Documentário  "História  Intelectual  do
Seminário de História da Cidade e do Urbanismo" 

Atividades
vinculadas

Originado a partir da Proposta de nº 15959 

Data aprovação 06/11/2020 

Ch Atividade  20H         Periodicidade    Semanal 

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiro 

Relatório A  atividade  apoiada  elaborou  uma  série de  produtos  audiovisuais  de
conteúdo que, primeiro, alimentou e fomentou as discussões nos meses
que antecederam o XVI SHCU em 2021 e que, segundo, tambe´m serviu
como material utilizado nos dias do Webina´rio 30 Anos SHCU realizado
no semestre suplementar da UFBA no segundo semestre de 2020, como
objeto de discussa~o nas mesas que compuseram sua programac¸a~o.
Fragmentos do material desenvolvido, como documentos de pesquisa e
como tambe´m registros do processo de confecc¸a~o do documenta´rio
proposto, foram utilizados especificamente na Solenidade de Abertura do
Webinário,  com os depoimentos de conferencistas e participantes do I
Semina´rio de Histo´ria Urbana, e na mesa sobre a pesquisa Histo´ria
Intelectual  do  Semina´rio  de  Histo´ria  da  Cidade  e  do  Urbanismo,
sobretudo  na  fala  e  exposic¸a~o  do  pesquisador  e  proponente  desta
presente atividade.



Público Publico Atingido:   Total Concluintes   0   Total Aproximado   150   

Local Salvador 

Período Período  Inicial   01/09/2020   Final   31/12/2020 

Parecer Relatório de uma ação que criou uma série de produtos audiovisuais que
deu  insumos às  discussões  nos  meses  que  antecederam  o  XVI
Seminário História Cidade e Urbanismo em 2021 e serviu como material
utilizado nos dias do Webinário 30 Anos SHCU realizado no semestre
suplementar da UFBA no segundo semestre de 2020,  tendo um público
participante aproximado de 150 pessoas.

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

A Congregação  vota    à homologação.

PROPONENTE 02 Paola Berenstein Jacques 

Relatório 9211  -  TESSITURAS  -  Trecho  de  orla  interditado:  imagens
pandêmicas da orla da Barra, Salvador 

Atividades
vinculadas

Originado a partir da Proposta de nº 15960 

Data aprovação 06/11/2020 

Ch Atividade  12H         Periodicidade    Semanal 

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros 

Relatório Conforme  proposta  aprovada  pela  PROEXT/UFBA,  a  atividade
concentrou-se  no  registro  fotográfico  da  orla  da  Barra  durante  a
pandemia  do  Covid-19,  em  2020,  e  na  confecção  de  um  fotolivro
impresso. O projeto buscou registrar experiências e rupturas provocadas
pelo  bloqueio  físico  e  sensível  entre  o  sujeito  e  o  mar  durante  o
fechamento da orla. A metodologia da atividade ocorreu em três etapas.
Em um primeiro momento, a proponente priorizou pela continuidade dos
registros  fotográficos  da  orla  que  já  vinha  realizando.  O  segundo
momento  envolveu  a  seleção,  edição,  impressão  e  montagem  das
fotografias,  não apenas como um procedimento formal,  mas como um
modo de conhecimento e reflexão sobre as imagens. A terceira etapa



dedicou-se  à  veiculação  do  fotolivro  de  modo  digital  e  impresso.  O
fotolivro  foi  hospedado  na  plataforma  Issuu  e  no  site  do  grupo  de
pesquisa Laboratório Urbano (PPG-AU/UFBA) e participou do Congresso
Virtual da UFBA 2021 como intervenção artística em forma de exposição
virtual.

A carga horária semanal foi alterada para 12h. O prazo final foi estendido
até 26/02/2021,  data  do  Congresso  Virtual  da  UFBA 2021,  devido  ao
atraso no repasse de verba proveniente da PROEXT/UFBA.  

Público Publico Atingido:   Total Concluintes   0   Total Aproximado   100   

Local  Evento não-presencial realizado através de plataformas digitais 

Período Período  Inicial   08/09/2020   Final   26/02/2021   

Parecer A ação de extensão concentrou-se no registro fotográfico da orla da Barra
durante  a  pandemia  do  Covid-19,  em  2020,  e  na  confecção  de  um
fotolivro  impresso  e sua veiculação  de  modo  digital  e  impresso.  O
fotolivro  foi  hospedado  na  plataforma  Issuu  e  no  site  do  grupo  de
pesquisa Laboratório Urbano (PPG-AU/UFBA) e participou do Congresso
Virtual da UFBA 2021 como intervenção artística em forma de exposição
virtual. Teve um público participante aproximado de 150 pessoas.

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

A Congregação  vota   à homologação.
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PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1031690

(Assinado eletronicamente em 27/09/2021 17:58 ) 
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PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3203634

(Assinado eletronicamente em 28/09/2021 09:18 ) 
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PINTO 
COORDENADOR
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(Assinado eletronicamente em 28/09/2021 14:46 ) 
SERGIO KOPINSKI EKERMAN 

DIRETOR

3466650
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COORDENADOR DE CURSO
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(Assinado eletronicamente em 28/09/2021 08:56 ) 
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VICE DIRETOR DE UNIDADE
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COORDENADOR
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GLORIA CECILIA DOS SANTOS FIGUEIREDO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

2257201
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ROBERIO DO NASCIMENTO COELHO 

COORDENADOR
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MARCIO COTRIM CUNHA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
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