
Ata da 2ª Sessão Ordinária da 
Congregação da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade Federal da 
Bahia, realizada em 11/03/2022. 

 

 

Em onze de março de dois mil e vinte e dois, às nove horas, de forma virtual, através 1 
do ambiente de videoconferências da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), 2 
reuniu-se a Congregação da Faculdade de Arquitetura, sob a presidência do 3 
Diretor, Professor Sergio Kopinski Ekerman, sendo registradas as presenças de: 4 
Professor João Maurício de Santana Ramos, Vice-Diretor; Professora Glória Cecília 5 
Figueiredo, Representante da FAUFBA no CAPEX; Professor Marcos Queiroz, 6 
Representante da FAUFBA no CAE; Professora Ariadne Moraes Silva, 7 
Coordenadora do Colegiado de Graduação Diurno;  Professor Roberio do 8 
Nascimento Coêlho, Coordenador do Colegiado de Graduação Noturno; Professor 9 
Nivaldo Vieira de Andrade Júnior, Coordenador do PPGAU; Professora Larissa 10 
Corrêa Acatauassú Nunes Santos, Coordenadora do MP – CECRE; Professora 11 
Heliana Mettig, Coordenadora da RAU+E; Professora Renata Inês Burlacchini, 12 
Coordenadora do Núcleo de Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e 13 
Planejamento; Professor Edson Fernandes, Coordenador do Núcleo de Tecnologia, 14 
Projeto e Planejamento; Professor Márcio Cotrim Cunha,  Coordenador do Núcleo 15 
de Teoria, História, Projeto e Planejamento; Professor José Fernando Marinho 16 
Minho, Representante Docente Suplente; Professor Fábio Macedo Velame, 17 
Representante Docente; Professor José Ferreira Nobre Neto, Representante 18 
Docente; Professor Daniel Marostegan, Representante Docente; Professora Bartira 19 
Brandão da Cunha, Representante Docente Suplente; Dayane Souza Santos, 20 
Representante dos Técnicos-Administrativos; Alexandre Pajeú, Representante 21 
Discente e como Convidados: Professora Thaís Portela, Coordenadora de 22 
Extensão. Havendo quórum, o Diretor declarou aberta a sessão para tratar da 23 
seguinte pauta: 1. Informes. Direção/CONSUNI/CAE/CAPEX. Direção. 24 
Professor Visitante PPGAU. Foi enviado pela Diretoria à PROPG a ratificação da 25 
vinda do Professor AbdouMaliq Simone no âmbito do Edital PV 001/2022 26 
PROPG/UFBA, para atuar como Professor Visitante no PPGAU, por um ano, 27 
podendo ser estendido por igual período. Entrada dos Calouros 2022.1.  Informou-28 
se que os calouros do semestre 2022.1 só iniciarão as aulas a partir do dia 04/04 29 
devido ao prazo da matrícula SISU. Mutirão Interno em 25/02. Informou-se que 30 
ocorreu no dia 25/02 um mutirão interno para arrumação e reorganização antes do 31 
início das aulas do semestre, para readequar o espaço físico às novas condições 32 
sanitárias e organizar as salas de aula, dentre outras ações. Concurso Docente. 33 
Informou-se que o processo do concurso docente foi enviado à CPPD, finalizando 34 
assim o processo seletivo, aguardando apenas a homologação pelos órgãos 35 
competentes na UFBA para contratação do primeiro colocado, Prof. Rodrigo 36 
Scheeren. Colação de Grau.  A Colação de Grau será realizada no dia 17/03/2022 37 
de maneira presencial, com um número limitado de presentes, devido aos limites 38 
impostos pelo plano de biossegurança da FAUFBA. Arquisur.  Informou-se que a 39 
Arquisur convocou o encontro Pré-Arquisur em San Juan, na Argentina, entre os 40 
dias 21 e 22 de abril. Investigações no âmbito da USC e FAUFBA. Informou-se 41 
sobre investigações ligadas a servidores da FAUFBA que estão ocorrendo no 42 
âmbito da Unidade Seccional de Correição (USC), com formações de Comissão 43 
para análise e investigações dos eventos ocorridos. Foi designada pela USC 44 
comissão de Investigação Preliminar Sumária (IPS) para investigar denúncia 45 
realizada pela discente Paula Milena sobre conduta do docente Geraldo Bezerra, 46 
formada pela Profa. Glória Cecília e pelo Prof. Bruno Gil (FAMED); Foi designada 47 



 

pela USC comissão de IPS para investigar denúncia do Prof. João Maurício Ramos 48 
sobre conduta da Profa. Naia Alban, formada pelos professores Márcia Sant´anna, 49 
Luciana Calixto e Fábio Velame; Está em processo de indicação e designação 50 
comissão de IPS para investigar denúncia realizada pela então discente do 51 
Programa de Pós-Graduação de  em Antropologia da UFBA Clara Domingas sobre 52 
conduta da Profa. Marta Raquel e duas discentes orientandas de TFG à época. 53 
Está indicada a Profa. Érica Checucci e a USC vem buscando outra indicação. 54 
Cooperação UFBA e MAM. Informou-se sobre o convênio entre a UFBA, MAM e 55 
o Instituto Lina Bo Bardi envolvendo produção para o Espaço Lina Bo Bardi, que 56 
será assinado dia 21/03 e poderá ter trabalhos envolvendo a FAUFBA. 57 
Empréstimo de Sala no CEAB. Informou-se sobre o pedido de empréstimo de sala 58 
no CEAB para o Instituto de Psicologia. Manifestação de Redistribuição. 59 
Informou-se sobre a manifestação de interesse em redistribuição enviada pela 60 
Profa. Camila Gomes Sant’Anna, da UFG. Aposentadorias. Informou-se sobre as 61 
aposentadorias dos Professores Geraldo Bezerra, Antônio Pedro e Luiz Baqueiro. 62 
2. Relatórios e Projetos de Extensão.  Foram apresentados pela Coordenadora 63 
de Extensão, Prof.ª Thaís Portela, 06 propostas de extensão e 01 relatório para 64 
apreciação desta Congregação, que se encontram anexos a esta ata. 65 
Encaminhamento: Pela aprovação das propostas e relatórios apresentados a esta 66 
Congregação. Votação: aprovado por unanimidade. 3. Relatórios de Monitoria - 67 
Ad Referendum. O Diretor apresentou ao pleno da Congregação aprovação feita 68 
via ad referendum de Relatórios de Monitoria solicitados com urgência, conforme 69 
ofício anexo a esta ata. Encaminhamento: a ser referendado por esta 70 
Congregação. Votação: aprovada por unanimidade. 4.Revisão Curricular do 71 
Curso Noturno. Foi apresentado pelo Coordenador de Colegiado de Graduação 72 
Noturno, Prof. Roberio Coêlho, a necessidade de alteração curricular do curso 73 
Noturno, solicitada pela PROGRAD através do ofício circular 07/2021 e 04/2022, 74 
obedecendo a modificações implantadas pela UFBA através de Resolução do CAE 75 
09/2020, Resolução CONSEPE 02/2021 e Resolução MEC CNE CES 02/2007 em 76 
função da mudança do módulo básico de carga horária dos componentes de 17 77 
para 15h, que leva o curso noturno para CH abaixo da mínima de 3600 horas total. 78 
Após debate e levantamento de questionamentos foi levado à votação os seguintes 79 
encaminhamentos  Encaminhamento 1: pela alteração curricular do Curso 80 
Noturno, conforme enviado pelo Colegiado de Curso Noturno, com alteração dos 81 
módulos básicos de componentes de 17 horas para 15 horas e das normas de 82 
integralização do curso, para correção da carga horária total do curso, que passa a 83 
ter 3.610 horas (3390h obrigatórias; 120h optativas; 100h atividades 84 
complementares). Votação: aprovado por unanimidade. Encaminhamento 2: 85 
Encaminhar para discussão na Coordenação Acadêmica o tema das disciplinas que 86 
possam ser prejudicadas devido à redução na carga horária total e como estruturar 87 
as duas semanas acadêmicas que se abrem devido à mudança da carga horária 88 
para 15h. Votação: aprovado por unanimidade. 5.Aprovação de Calendário TFG 89 
para o semestre 2022.1.  Foi apresentado pelo Coordenador de Colegiado 90 
Noturno, Prof. Roberio Coêlho, o Calendário de Trabalho Final de Graduação para 91 
o semestre 2022.1, com as seguintes datas limites: para Realização de Pré-92 
Banca:20/05/2022; Período de Realização de Bancas entre 30/06/2022 e 93 
07/07/2022 e Envio do Parecer de Defesa Final de TFG até 08/07/2022. 94 
Encaminhamento: ser votado por esta Congregação. Votação: aprovado por 95 
unanimidade. Inversão de pauta.  Foi solicitada a inversão de pauta do ponto 07- 96 
Minutas de Resolução CONSEPE para o ponto 06, devido à longa duração da 97 



 

reunião e a proximidade do horário limite da reunião. Encaminhamento: a ser 98 
votado por esta Congregação. Votação: aprovado com 15 votos a favor e um voto 99 
contrário. 06- Minutas de Resolução CONSEPE. A representante da FAUFBA no 100 
CAPEX, Prof.ª Glória Cecília Figueiredo apresentou um panorama geral das três 101 
minutas a serem discutidas: a minuta referente à resolução que altera a carga 102 
horária dos componentes curriculares nos cursos de pós-graduação da UFBA; a 103 
minuta que regulamenta o desenvolvimento das atividades de extensão 104 
universitária no currículo dos cursos de graduação e a minuta que regulamenta o 105 
programa de pós-doutorado no âmbito da UFBA e estabelece critérios para o 106 
programa. Encaminhamento: enviar as minutas ligadas à pós-graduação para ser 107 
discutida nos colegiados de pós-graduação e a minuta de extensão para ser 108 
discutida com a Coordenação de Extensão, sugerindo pedido de adiamento de 109 
discussão da pauta na reunião do CONSEPE prevista para 15/03/2022. Votação: 110 
aprovado por unanimidade.07. Laboratórios na FAUFBA.  Devido à longa 111 
extensão da reunião que ultrapassou o limite de horário estabelecido, o item 112 
Laboratórios na FAUFBA foi adiado para a próxima reunião ordinária. 08- O que 113 
ocorrer. O Diretor Sergio Ekerman agradeceu a presença de todos os presentes 114 
nesta reunião e, não havendo mais nada a ser colocado, deu por encerrada a 115 
sessão, e para constar, eu, Carina de Carvalho Gonçalves, lavrei a presente ata 116 
com 118 linhas, que após ser lida e discutida, será aprovada e assinada por todos 117 
os presentes. Aprovado por unanimidade em 08.04.2022 118 
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01 relatório em 11  
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PROPOSTAS RECEBIDAS, NÃO APROVADAS 
PELA CONGREGAÇÃO

TOTAL: 06

PROPONENTE 01 Luciana Guerra Santos Mota

Proposta 17838 - Oficina 1 - Desenho Técnico Arquitetônico

Modalidade Curso

Ação Eventual

Fonte Recurso Sem Recursos Financeiros 

CH Atividade 08

Periodicidade CH Total

Linha De Extensão Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem

Resumo O curso faz parte do projeto permanente  17734 - WORKSHOP NÚCLEO 
DE EXPRESSÃO GRÁFICA, SIMULAÇÃO, PROJETO E 
PLANEJAMENTO, sendo a primeira atividade do Workshop. Esta oficina 
é direcionada a profissionais e docentes da área de arquitetura, design de
interiores e áreas afins que querem ensinar desenho técnico arquitetônico
associado com o acompanhamento e a orientação no desenvolvimento 
de atividades didáticas e práticas, utilizando ferramentas tradicionais e 
digitais de representação gráfica da atualidade. Em cada aula haverá 
uma atividade prática que será base de demonstração das metodologias 



que podem ser aplicadas com os programas computacionais AutoCAD, 
Revit e Sketchup. Esta ação de extensão tem como objetivo divulgar o 
desenvolvimento de uma metodologia de ensino criada a partir do ensino 
da disciplina Desenho Arquitetônico IIA por professores do Núcleo de 
Expressão Gráfica, além de promover uma troca de conhecimentos entre 
professores da UFBA e a comunidade externa.

Público Docentes ou pessoas interessadas na docência de temas relacionados à 
expressão gráfica no ensino médio ou superior

Local https://classroom.google.com/u/0/c/NDU1ODYyNjQ4NzA2

Período Inicial   28/03/2022    Final   18/04/2022 

Parecer Proposição de um curso inserido no  projeto permanente 17734 - 
WORKSHOP NÚCLEO DE EXPRESSÃO GRÁFICA, SIMULAÇÃO, 
PROJETO E PLANEJAMENTO, sendo a primeira atividade do Workshop.
Esta oficina é direcionada a profissionais e docentes da área de 
arquitetura, design de interiores e áreas afins que querem ensinar 
desenho técnico arquitetônico associado com o acompanhamento e a 
orientação no desenvolvimento de atividades didáticas e práticas, 
utilizando ferramentas tradicionais e digitais de representação gráfica da 
atualidade. 

A coordenação de extensão indica a proposta para aprovação da 
Congregação após a  proposição 17734 ser homologada. A mesma foi  
reenviada ao proponente para complementação de informações, 
conforme acordado na última reunião da Congregação e ainda não foi 
homologada.

A Congregação  vota  _  à homologação.

PROPONENTE 02 Jose Carlos Huapaya Espinoza

Proposta 17840 - 3º Seminário, Mulher, Cidade e Arquitetura. Pós-pandemia?

Modalidade Evento

Ação Eventual

Fonte Recurso Sem Recursos Financeiros

CH Atividade 30



Periodicidade CH Total

Linha De Extensão Direitos individuais e coletivos

Resumo A realização do 1º e 2º Colóquios (2019, 2021) foram decisivos para 
entendermos, de um lado, como a temática proposta vinha se 
consolidando de forma significativa em outros espaços (mesas redondas, 
mesas temáticas, pesquisas individuais, pesquisas coletivas, publicações 
etc.) e, do outro, o vazio no que se refere a seminários especializados, no
Brasil. Foi, justamente, pensando nessa última questão que apostamos e 
enfrentamos um novo desafio, mudar a escala do evento, passando de 
Colóquio para Seminário. Assim, é com muita satisfação que anunciamos
a realização do 3° Seminário Mulher, Cidade e Arquitetura ? Pós 
Pandemia (?) entre os dias 18 a 20 de agosto de 2022, na cidade de 
Salvador. O evento é possível através do trabalho conjunto entre os 
Grupos de Pesquisa LAB20 (Laboratório da Arquitetura e do Urbanismo 
do século XX da UFBA) e do Amar.é.linha (Observatório de estudos 
feministas em Arquitetura e Urbanismo da UnB).

Público Estudantes de graduação, pós-graduação, pesquisadores, professores e 
representantes de entidades e movimento sociais

Local FAUFBA

Período Inicial   18/08/2022    Final   20/08/2022              

Dias da semana:   Qui - Sex - Sab               Horario   8h às 20h

Parecer Proposição de terceira edição dos colóquios agora em formato de 
Seminário com tema:  ‘ Mulher, Cidade e Arquitetura? Pós Pandemia (?)” 
entre os dias 18 a 20 de agosto de 2022, na cidade de Salvador. É um  
evento conjunto entre os Grupos de Pesquisa LAB20 (Laboratório da 
Arquitetura e do Urbanismo do século XX da UFBA) e do Amar.é.linha 
(Observatório de estudos feministas em Arquitetura e Urbanismo da 
UnB).

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

A Congregação  vota  _  à homologação.



PROPONENTE 03 Jose Carlos Huapaya Espinoza

Proposta 17841 - Ideas, figuras e instituciones entre el urbanismo y la planificación 
en América Latina 

Modalidade Curso

Ação Eventual

Fonte Recurso Sem Recursos Financeiros 

CH Atividade 15

Periodicidade CH Semanal

Linha De Extensão Desenvolvimento regional 

Resumo O minicurso "Ideas, figuras e instituciones entre el urbanismo y la 
planificación en América Latina" será ministrado pelo prof. Adrián Gorelik 
(Universidad de Quilmes, Argentina) articula-se com as atividades do 16º 
Seminário de História da Cidade e do Urbanismo - 30 anos, realizado na 
FAUFBA no ano passado de forma virtual. As atividades contemplam a 
Conferência magistral "Consideraciones sobre el pensamiento urbano 
latinoamericano del siglo XX" (dia 14), três aulas (dias 15, 16 e 17) e uma
Mesa Redonda (dia 18). 

Público Estudantes de graduação, pós-graduação, pesquisadores e professores 

Local De forma presencial na FAUFBA e de foma virtual em plataforma digital 

Período Inicial   14/03/2022    Final   18/03/2022               Dias da semana:   Seg - 
Ter - Qua - Qui - Sex               Horario   18h às 21h 

Parecer Proposição de um minicurso  com título "Ideas, figuras e instituciones 
entre el urbanismo y la planificación en América Latina" ofertado por 
Adrián Gorelik (Universidad de Quilmes, Argentina). É uma atividade 
eventual, de 15 horas, articulada ao 16º Seminário de História da Cidade 
e do Urbanismo - 30 anos, realizado na FAUFBA no ano passado de 
forma virtual. As atividades contemplam a Conferência magistral 
"Consideraciones sobre el pensamiento urbano latinoamericano del siglo 
XX" (dia 14), três aulas (dias 15, 16 e 17) e uma Mesa Redonda (dia 18). 

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

A Congregação  vota  _  à homologação.



PROPONENTE 04 Larissa Correa Acatauassu Nunes Santos 

Proposta 17848 - ESTUDO DO EDIFÍCIO HISTÓRICO - ARQUEOLOGIA DA 
ARQUITETURA, DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÕES 

Modalidade Projeto

Ação Permanente

Fonte Recurso Sem Recursos Financeiros 

CH Atividade 60

Periodicidade CH Total

Linha De Extensão Patrimônio cultural, histórico e natural 

Resumo O presente projeto tem como objetivo promover palestras online com 
profissionais renomados nacional e internacionalmente, abordando temas
que possam auxiliar o estudo aprofundado do edifício histórico, de modo 
a reconhecer as suas fases construtivas, identificar os materiais e 
técnicas utilizadas e seus processos de degradação ao longo do tempo. 
Este conhecimento é de grande importância para fundamentar as 
propostas de intervenção que respeitem as características da edificação 
e o contexto histórico e social na qual está inserida, visando a 
preservação da memória e do patrimônio arquitetônico edificado. Os 
temas a serem abordados versam sobre: Arqueologia da Arquitetura, 
Estratificação do edifício histórico e o reconhecimento das fases 
construtivas, Conhecimento de metodologias de datação arqueométricas 
e arqueológicas, Determinação das Características do material e sua 
degradação, Intervenções em edificações históricas.

Público Estudantes e profissionais da área de Conservação e Restauro 

Local Remoto

Período  Período  Inicial   18/03/2022    Final   30/11/2022               Dias da 
semana:   Sex               Horario   14:00 às 16:30 

Parecer Proposição de um projeto permanente para promover palestras online 
com profissionais renomados nacional e internacionalmente, abordando 
temas que possam auxiliar o estudo aprofundado do edifício histórico, de 
modo a reconhecer as suas fases construtivas, identificar os materiais e 



técnicas utilizadas e seus processos de degradação ao longo do tempo. 

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

A Congregação  vota  _  à homologação.

PROPONENTE 05 Larissa Correa Acatauassu Nunes Santos 

Proposta 17868 - ARCHEOLOGIA DELL"ARCHITETTURA: CONOSCERE PER 
CONSERVARE, CONSERVARE PER CONOSCERE 

Modalidade Evento

Ação Eventual

Fonte Recurso Sem Recursos Financeiros 

CH Atividade 03

Periodicidade CH Total

Linha De Extensão  Patrimônio cultural, histórico e natural 

Resumo A Palestra proposta versará sobre a Arqueologia da Arquitetura, estudo 
amplo e principalmente interdisciplinar que possibilita obter informações 
relacionadas à história do edifício, utilizando como principal fonte de 
dados a análise dos materiais de construção, das técnicas construtivas e 
da configuração da própria edificação, correlacionado os dados obtidos 
com as fontes documentais. Este conhecimento prévio é determinante 
para a elaboração de projetos de conservação e restauração que 
respeitem as estruturas e tecnologias antigas e fundamental para 
preservar o patrimônio arquitetônico edificado. A referida palestra integra 
o projeto de extensão permanente n. 17848 - ESTUDO DO EDIFÍCIO 
HISTÓRICO - ARQUEOLOGIA DA ARQUITETURA, DIAGNÓSTICO E 
INTERVENÇÕES.

Público Estudantes e profissionais da área de Conservação e Restauro 

Local online

Período  Período  Inicial   18/03/2022    Final   18/03/2022               Dias da 
semana:   Sex               Horario   10h30min-13h30min 

Parecer Proposição de um evento no formato de palestra com o tema 



“Arqueologia da Arquitetura” para divulgação de estudos relacionados à 
história do edifício, utilizando como principal fonte de dados a análise dos
materiais de construção, das técnicas construtivas e da configuração da 
própria edificação, correlacionado os dados obtidos com as fontes 
documentais. A referida palestra irá integrar-se ao projeto de extensão 
permanente n. 17848, previamente aprovado nesta Congregação.

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

A Congregação  vota  _  à homologação.

PROPONENTE 06  Larissa Correa Acatauassu Nunes Santos 

Proposta 17869 - Datações de artefatos arqueológicos por termoluminescência 
(TL) e luminescência opticamente estimulada (LOE) 

Modalidade Evento

Ação Eventual

Fonte Recurso  Sem Recursos Financeiros 

CH Atividade 03

Periodicidade CH Total

Linha De Extensão Patrimônio cultural, histórico e natural 

Resumo A palestra proposta versa sobre a aplicação da Termoluminescencia e da
Luminescência Opticamente Estimulada para a datação de objetos 
arqueológicos fabricados em cerâmica, cuja matéria prima, a argila, 
comumente contém quartzo e, em alguns casos, feldspatos, materiais 
cristalinos que, quando aquecidos, emitem a energia previamente 
acumulada por eles, ao longo do tempo, proveniente da radiação 
ionizante. Este ensaio possibilita a identificação de um intervalo de datas 
referente ao período de fabricação da cerâmica, fundamental para o 
conhecimento das etapas construtivas do edifício, visando a sua 
preservação. A referida palestra integra o projeto de extensão 
permanente n. 17848 - ESTUDO DO EDIFÍCIO HISTÓRICO - 
ARQUEOLOGIA DA ARQUITETURA, DIAGNÓSTICO E 
INTERVENÇÕES

Público Estudantes e profissionais da área de Conservação e Restauro . 60 



vagas.

Local online

Período  Período  Inicial   25/03/2022    Final   25/03/2022               Dias da 
semana:   Sex               Horario   14h00-17h00 

Parecer Evento no formato palestra sobre Termoluminescencia e Luminescência 
Opticamente Estimulada para a datação de objetos arqueológicos 
fabricados em cerâmica, cuja matéria prima, a argila, comumente contém 
quartzo e, em alguns casos, feldspatos, materiais cristalinos que, quando 
aquecidos, emitem a energia previamente acumulada por eles, ao longo 
do tempo, proveniente da radiação ionizante. A referida palestra irá 
integrar-se ao projeto de extensão permanente n. 17848, previamente 
aprovado nesta Congregação.

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

A Congregação  vota  _  à homologação.

RELATÓRIOS TOTAL: 01

PROPONENTE 01 Luciana Guerra Santos Mota 

Relatório 9638 - Conversa Ilustrada

Originado a partir 
da Proposta de nº 

Originado a partir da Proposta de nº 17182

Data aprovação 09/07/2021

Fonte Recurso Atividade Sem Recursos Financeiros

Local Google Meet

Ch Atividade 06

Periodicidade Ch Trimestral



Período Inicial   01/03/2021   Final   31/12/2022  

Relatório
Ao longo do ano de 2021, o projeto Conversa Ilustrada promoveu 
quatro eventos, de forma remota, palestras foi iniciado é uma série de 
falas dentro da temática do desenho à mão livre, com frequência de 
dois encontros semestrais de forma remota. Estas palestras são 
organizadas no âmbito da disciplina Desenho de Observação do curso 
noturno em Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA, lecionada pelas 
professoras coordenadoras deste projeto e abertas ao público interno e
externo à UFBA, com ampla divulgação pelas redes sociais. Os 
palestrantes convidados são expoentes nacionais do campo da 
ilustração de arquitetura, pesquisadores e docentes da área de 
representação.

O projeto foi proposto como parte da disciplina Desenho de 
Observação do curso noturno de Arquitetura e Urbanismo, procurando 
estimular os alunos na execução do desenho à mão livre, a partir de 
falas de desenhistas profissionais.

Ao longo do ano de 2021, o projeto Conversa Ilustrada promoveu 
quatro eventos, de forma remota, representados por falas de 
convidados externos dentro da temática do desenho à mão livre 
organizadas no âmbito da disciplina Desenho de Observação do curso 
noturno em Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA, lecionada pelas 
professoras coordenadoras deste projeto. As palestras eram abertas 
ao público externo à UFBA e o público atendente reunia 
principalmente, além dos estudantes da disciplina Desenho de 
Observação, amigos, estudantes e seguidores do Instagram dos 
palestrantes. Os encontros foram bastante proveitosos no que diz 
respeito à troca de conhecimento, e foram disponibilizados no Youtube 
para o público em geral, no Canal feito para a disciplina. O 
encerramento do projeto dá-se devido ao desvinculamento das 
coordenadoras deste projeto com a disciplina Desenho de Observação 
em 2022.

Público atingido Total Aproximado   200

Parecer Apresentação de relatório final da atividade permanente que ao longo do 
ano de 2021 promoveu quatro eventos, de forma remota, representados 
por falas de convidados externos dentro da temática do desenho à mão 
livre organizadas no âmbito da disciplina Desenho de Observação do 
curso noturno em Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA. O encerramento 
do projeto dá-se devido ao desvinculamento das coordenadoras deste 



projeto com a disciplina Desenho de Observação em 2022.

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

A Congregação  vota  _  à homologação.















1.  

Michele Meneses de Amorim 

ARQ021 

Profa. Juliana Cardoso Nery 

05/2013 a 09/2013 

2.  

Michele Meneses de Amorim 

ARQ021; ARQ018; ARQ009 

Profa. Juliana Cardoso Nery 

10/2013 a 02/2014 

3.  

Edmara Paiva Santana 

ARQ051 

Prof. João Maurício Santana Ramos 

07/2016 a 10/2016 

4.  

Edmara Paiva Santana 

ARQ051 

Profa. Renata Inês Burlacchini Passos da Silva Pinto 

05/2017 a 09/2017 

5.  

Edmara Paiva Santana 

ARQ051 

Profa. Renata Inês Burlacchini Passos da Silva Pinto 

10/2017 a 02/2018 
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 (Assinado eletronicamente em 12/04/2022 10:16 )
JOAO MAURICIO SANTANA RAMOS

VICE DIRETOR DE UNIDADE - SUBSTITUTO

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 2479073

 (Assinado eletronicamente em 13/04/2022 06:29 )
JOSE FERNANDO MARINHO MINHO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 3570313

 (Assinado eletronicamente em 12/04/2022 09:53 )
LARISSA CORREA ACATAUASSU NUNES SANTOS

COORDENADOR - TITULAR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 2664536

 (Assinado eletronicamente em 12/04/2022 15:32 )
MARCIO COTRIM CUNHA

CHEFE - TITULAR

CAC/FARQ (12.01.57.16)
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MARCOS ANTONIO MENEZES QUEIROZ
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NIVALDO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR
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RENATA INES BURLACCHINI PASSOS DA SILVA

PINTO
COORDENADOR - TITULAR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 2222454
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