
Ata da 5ª Sessão Ordinária da
Congregação da Faculdade de
Arquitetura da Universidade Federal da
Bahia, realizada em 09/07/2021.

Em nove de julho de dois mil e vinte e um, às nove 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 da UFBA
(FAUFBA), sob a presidência do seu Diretor, Professor Sergio Kopinski Ekerman,
sendo registradas também as presenças de: Professora Thaís Portela,
Representante suplente da FAUFBA no CAPEX; Professor Marcos Queiroz,
Representante da FAUFBA no CAE; Professor Robério Coêlho, Coordenador do
Colegiado de Graduação Noturno; Professor Nivaldo Vieira de Andrade Júnior,
Coordenador do PPG-AU; Professora Larissa Corrêa Acatauassú Nunes Santos,
Coordenadora do MP – CECRE; Professor Carlos Bomfim, Vice-Coordenador da
RAU+E; Professora Renata Inês Burlacchini Passos da Silva Pinto, Coordenadora
do Núcleo de Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e Planejamento; Professor
Edson Fernandes, Coordenador do Núcleo de Tecnologia, Projeto e
Planejamento; Professora Sanane Santos Sampaio, Vice-Coordenadora do
Núcleo de Teoria, História, Projeto e Planejamento; Professor Fábio Macedo
Velame, Representante Docente, Professor José Ferreira Nobre Neto,
Representante Docente, André Santos de Macêdo, Representante Suplente dos
Técnicos Administrativos; Eloísa Marçola, Representante Discente e Jadi Vendin,
Representante Discente. Como convidado, o Prof. Maurício Chagas. Havendo
quórum, o Senhor Diretor declarou aberta a sessão para tratar da seguinte pauta:
Inclusão de pauta. Foi solicitada pelo Prof. Robério Coêlho a inclusão de pauta
para definição do calendário do TFG em 2021.2. Encaminhamento: a ser votado
por esta Congregação. Votação: aprovado por unanimidade a inclusão do
Calendário de TFG 2021.2 como ponto de pauta 07. Item 01- Informes. Direção.
Acadêmico. Informou-se sobre a chamada para seleção interna dos prêmios
Aroztegui de pesquisa e extensão para o Arquisur. Administrativo. Obra da
Fonte. Informou-se que a obra da fonte foi finalizada e os vazamentos no subsolo
foram sanados. Obras de Manutenção. Informou-se que as obras de
manutenção do prédio principal da FAUFBA, no mezanino, se encontram em
estado de finalização. Obra do Anexo. Informou-se sobre a continuação da
paralisação da obra do anexo, o processo de aprovação do reequilíbrio financeiro
da licitação encontra-se em curso, entre a SUMAI e a Procuradoria Geral junto à
UFBA. "Tenda Virtual". O GT do Espaço Físico vem trabalhando no plano de
montagem de laboratório de computadores para uso dos estudantes ao longo de
2021.2, com o avanço da vacinação de técnicos administrativos, docentes e
terceirizados, para envio ao Comitê de Assessoramento e Combate ao
Coronavírus da UFBA. Autorização Atividade Docente DE fora da UFBA. O
Professor DE Rodrigo Espinha Baeta foi autorizado pela Direção a realizar
atividade fora da UFBA, nomeadamente um minicurso de 04 horas na
PUC-Minas, em Belo Horizonte. CONSUNI. Foi apresentado o novo chefe da
Correição na UFBA, o Prof. Domingos Barreto de Araújo, da FFCH. Novas
Unidades Universitárias. Após a criação do Instituto de Computação e do
Instituto de Reabilitação, a UFBA passa a ter 34 Unidades Universitárias.
Relatório de Gestão UFBA 2020. Foi aprovado o relatório de gestão da UFBA do
ano de 2020. CAPEX. Apresentadas por Thais Portela. Seminário de
integração das ACCS. Informou-se sobre o seminário de integração das ACCS,



ocorrido no período de 31 de maio a 02 de junho do ano corrente. Mobilidade
Estudantil Federal na Bahia. Informou-se sobre a existência de uma resolução
que facilite a mobilidade estudantil dos alunos das IFES na Bahia entre os
estudantes de graduação e pós-graduação.Seminário GEA-HOSP. O Professor
José Ferreira Nobre Neto informou que na última semana do mês de julho
ocorrerá o Seminário Remoto do Grupo de Pesquisa GEA-HOSP, liderado pelo
Prof. Antonio Pedro. Multigraf. Os grupos de pesquisa que formam o Multigraf
estão organizando um seminário remoto para apresentar seus trabalhos, que
deve ocorrer no início do semestre 2021.2, com data ainda a combinar.
Coordenação Acadêmica. Informou-se aos docentes que o prazo para envio dos
planos de ensino ao Núcleo que o docente possui maior vínculo e com cópia para
a Coordenação Acadêmica será até o dia 19.07.2021, com posterior inserção dos
planos no website da Unidade. Item 02 - Apreciação de Atas. Foi apresentada
a ata da reunião ordinária do mês de junho para apreciação dos membros da
Congregação. Encaminhamento: a ser votado por esta Congregação. Votação:
Aprovada por unanimidade. Item 03 - Autorização pesquisa - Profª Maria Emília
Regina. Foi apresentada à Congregação da FAUFBA pela Profa. Maria Emília
Regina solicitação de anuência da Diretoria à sua pesquisa de Doutorado, cujo
teor envolve aprovação em comitê de ética específico para estudos com seres
humanos. Encaminhamento: Aprovar a solicitação da Profª Maria Emília,
também definindo que em casos similares a Direção possa assinar as devidas
declarações de anuência a partir de sua avaliação, trazendo à Congregação tais
casos a título de informe, enquanto os Colegiados de Pós-Graduação da FAUFBA
junto à Congregação amadurecem procedimentos internos da Unidade para
avaliação de situações semelhantes. Votação: aprovado por unanimidade. Item
04 - Concurso do Magistério Superior. O Professor Sergio Ekerman passou a
palavra ao Professor Maurício Chagas, representante de comissão formada no
âmbito da Coordenação Acadêmica, que apresentou o perfil e os pontos a serem
apreciados para o próximo concurso docente a partir de trabalho realizado pelos
Professores Maurício Chagas, Márcio Campos, Graça Gondim e Fernando
Ferraz. Após apresentação do Prof. Maurício Chagas e amplo debate foram
definidos os seguintes dados. Perfil do Candidato. Professor Adjunto A, com
Regime de trabalho 40 horas com Dedicação Exclusiva, conforme deliberação
anterior da Congregação. Área de conhecimento: Para a área de
conhecimentos foram apresentados as seguintes propostas: 01. Projeto de
Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo no contexto da responsabilidade ambiental
e da transformação digital, para o projeto, a fabricação e a construção. 02. Projeto
de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo no contexto da responsabilidade
ambiental, social e econômica e da transformação digital, para o projeto, a
fabricação e a construção. Encaminhamento: para votação por esta
Congregação. Votação: 4 votos pela proposta 01, 04 votos na proposta 02 e
03 votos de abstenção, caracterizando um empate. Balizado pelo Regimento
Interno da UFBA, que declara em seu Artigo 5º, parágrafo segundo, que além do
seu voto, cabe ao Presidente de Órgão Colegiado o voto de qualidade em caso
de empate, o Presidente da Congregação apresentou seu voto de qualidade na
proposta 02, aprovada com 05 votos favoráveis. Pontos do Concurso. Após
extensa discussão, os pontos apresentados foram 1. Ciência de dados e Projeto
de Desenho Urbano: Bancos de dados geoespaciais, mapas e gráficos,
aplicações relacionadas com o paradigma guiado por dados (data-driven
paradigm). Sensores, internet das coisas, ‘Big Data’ como fontes de dados digitais



para o entendimento do ambiente urbano. 2. Modelagem paramétrica e lógica de
programação com aplicações no projeto: Interfaces gráficas de programação e
suas aplicações na busca por soluções de projeto. Linguagens de programação
aplicadas à criação e análise da forma em projetos de arquitetura. Lógica de
programação, variáveis, repetições, condicionais lógicas e manipulação de
listas.3. Modelagem paramétrica e projeto de arquitetura baseado em
desempenho: Geração de alternativas de projeto para análise de desempenho.
Simuladores de desempenho (estrutura, conforto térmico, acústica, eficiência
energética, painéis fotovoltaicos, etc). Técnicas de otimização estocástica
associada a ambientes de modelagem paramétrica. 4.Fabricação digital e
construção: Repetição e variabilidade, modulação e formas complexas.
Detalhamento e configuração/programação dos equipamentos.
Técnicas,equipamentos e materiais. 5. OpenBim - criação, armazenamento,
manipulação e gestão das informações de projeto: Padrões e formatos de dados
abertos para armazenamento, interoperabilidade e troca de informações entre
colaboradores de um projeto: o esquema IFC, suas principais características e a
hierarquia de informações do projeto ao elemento. Encaminhamento: a ser
votado por esta Congregação. Votação: Foram aprovados os pontos como foram
apresentados, por unanimidade. Item 05-Ad Referendum - Aditivo de Prazo
TED Terreiros. O ponto foi retirado da pauta, uma vez que a autorização prévia
da Direção foi anteriormente dispensada, com previsão de volta à pauta na
reunião de setembro de 2021. Item 06- Relatórios e Projetos de Extensão. A
professora Thaís Portela apresentou 09 relatórios e 07 propostas de Extensão
para o mês de julho, que se encontram anexos a esta ata. Encaminhamento: a
ser votado por esta Congregação. Votação: aprovado por unanimidade. Item 07 -
Calendário TFG 2021.2 O Professor Robério Coêlho apresentou proposta para o
calendário de TFG 2021.2, com a seguintes datas limites: Para envio por e-mail
do formulário de inscrição em TFG: 16/07/2021; data limite para realização da
pré-banca e envio de parecer: 18/10/2021; Encaminhamento: a ser votado por
esta Congregação. Votação: aprovado por unanimidade. Item 08- O que ocorrer.
Por motivo de férias, o Professor José Huapaya irá substituir o Professor Nivaldo
Andrade na Coordenação do PPGAU de 12 de julho a 10 de agosto. O Diretor
Sergio 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.

Aprovada por unanimidade em 06 de agosto de 2021.
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COORDENAÇÃO EXTENSÃO FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO FAUBA: 09.07.2021

APRESENTAÇÃO PROPOSTAS E RELATÓRIOS TOTAL:   07 propostas
sem homologação e 09

relatórios em  18 páginas.

PROPOSTAS RECEBIDAS, NÃO APROVADAS PELA
CONGREGAÇÃO

TOTAL:07

PROPONENTE 01 Ana Carolina de Souza Bierrenbach 

Proposta 17160 - HISTORIOGRAFIA E CRÍTICA DA ARQUITETURA MODERNA 

Modalidade Curso

Ação Eventual

CH Atividade 51

Periodicidade CH Total 

Fonte Recurso Sem recursos

Linha De Extensão Patrimônio cultural, histórico e natural 

Resumo Trata-se de um curso de extensão aberto para estudantes de pós-graduação
profissionais  e  demais  interessados  nas  áreas  de  arquitetura,  urbanismo  e
outras áreas correlatas, integrando membros internos e externos à comunidade
UFBA. 

Público Estudantes de pós-graduação, profissionais e demais interessados nas áreas de
arquitetura, urbanismo, história e outras correlatas. 

Local Atividade remota

Período 09.08.21 a 29.11.21

Parecer A proposta é de curso de extensão aberto para estudantes de pós-graduação
profissionais  e  demais  interessados  nas  áreas  de  arquitetura,  urbanismo  e
outras áreas correlatas, integrando membros internos e externos à comunidade
UFBA. 

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



A Congregação  vota  [  ] à homologação.

 

PROPONENTE 02 Ana Cecilia de Andrade Teixeira 

Proposta 17162  -  DESENVOLVENDO  O  OLHAR:  RELAÇÕES  ENTRE  DESENHO  E
COMPREENSÃO TRIDIMENSIONAL 

Modalidade Projeto

Ação Permante

CH Atividade 04

Periodicidade CH Semanal

Fonte Recurso Sem recursos

Linha De Extensão Temas específicos / Desenvolvimento humano 

Resumo O projeto tem como objetivo principal desenvolver todas as etapas de pesquisa,
produção,  execução  e  avaliação  do  curso  intitulado  DESENVOLVENDO  O
OLHAR:  CURSO  BÁSICO  DE  DESENHO  E  COMPREENSÃO
TRIDIMENSIONAL,  com  consequente  produção  bibliográfica  do  relato  desta
experiência.  Pretende-se ajudar os alunos no desenvolvimento da inteligência
espacial e visão tridimensional com o auxílio de desenho à mão livre. O curso de
cerca de 32h terá frequência semestral, sendo a primeira edição em 2021.2. As
aulas acontecerão de forma remota com demonstrações utilizando instrumentos
tradicionais ou digitais de desenho. O público alvo são alunos do ensino médio
(preferencialmente de escolas públicas) e interessados em ingressar em cursos
universitários cujo conhecimento prévio básico de desenho é desejável  como
Arquitetura,  Licenciatura  em  Desenho  e  Plástica,  Design,  Superior  em
Decoração e afins, além dos alunos recém-ingressos nestes cursos. A ação é
vinculada  ao  grupo  de  pesquisa  MULTGRAF.

Público Alunos do ensino médio (preferencialmente de escolas públicas) interessados
em ingressar em cursos superiores cujo conhecimento de desenho é desejável 

Local Plataformas digitais: Moodle UFBA e Google Meet 

Período 01.07.21 a 30.06.22, Sextas, das 14 às 18H

Parecer A proposta é vinculada à uma pesquisa com atividades de extensão vinculadas
para público de alunos do ensino médio.

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação.



PROPONENTE 03 Luciana Guerra Santos Mota 

Proposta 17182 - Conversa Ilustrada 

Modalidade Projeto

Atividades vinculadas Conversa  Ilustrada  primeira  edição  -  Desenho:  ferramenta  para  entender  e
criar // Conversa Ilustrada segunda edição - Sketch urbano por telas: dicas e
demonstração 

Ação Permanente

CH Atividade 6

Periodicidade CH Trimestral, com relatório anual

Fonte Recurso Sem recursos

Linha De Extensão Temas específicos / Desenvolvimento humano 

Resumo Conversa Ilustrada 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. Esta iniciativa é vinculada ao grupo de
pesquisa MULTGRAF. 

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

Local Google Meet 

Período Início em 01.03.2021, terças, 18:30 às 20:50

Parecer A proposta é organizada por meio de palestras, com convidados com excelência
no tema e aberta à comunidade interessada 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 17183  -  Conversa  Ilustrada  primeira  edição  -  Desenho:  ferramenta  para
entender e criar 

Modalidade Evento

Ação Eventual



CH Atividade 02

Periodicidade CH Total

Fonte Recurso Sem recursos

Linha De Extensão Temas específicos / Desenvolvimento humano 

Resumo Nesta palestra Ana Luiza Koehler compartilha com o público a estreita relação
entre o desenho e a produção de conhecimento no seu universo profissional,
que perpassa a produção de histórias em quadrinhos, o ensino de desenho e
pintura e também a ilustração científica no campo da arqueologia, com trabalhos
para exposições no Brasil e exterior. Ana é formada em Arquitetura e Urbanismo
pela UFRGS, doutoranda em História, Teoria e Crítica da Arte no Instituto de
Artes da UFRGS e trabalha desde os 16 anos como ilustradora para o mercado
editorial  impresso e digital.  Em seu mestrado no Programa de Planejamento
Urbano  e  Regional  (PROPUR)  da  Faculdade  de  Arquitetura  da  UFRGS,
desenvolveu uma pesquisa sobre a forma dos antigos becos de Porto Alegre
antes  do  processo  de  modernização  urbana.  Sua HQ BECO DO ROSÁRIO
resultante da pesquisa foi contemplada pelo programa RUMOS do Itaú Cultural
em 2018 e lançada pela Editora Veneta em 2020. A proposta é vinculada ao
projeto SIATEX 17182. 

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

Local http://meet.google.com/zre-rxbh-oap 

Período 03.05.2021, Segunda, das 17:00 às 19:00

Parecer A proposta é organizada por meio de palestras, com convidados com excelência
no tema e aberta à comunidade interessada em geral. 

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação.

PROPONENTE 05  Luciana Guerra Santos Mota 

Proposta 17184 - Conversa Ilustrada segunda edição - Sketch urbano por telas: dicas e
demonstração 

Modalidade Evento

Ação Eventual

CH Atividade 02

Periodicidade CH Total



Fonte Recurso Sem recursos

Linha De Extensão Temas específicos / Desenvolvimento humano 

Resumo Nesta palestra, Marcos Bandeira compartilha conosco sua forma de abordar o
sketch urbano adotando a imagem em tela como substituta possível à presença
física em momento de pandemia. O arquiteto irá demonstrar estratégias para
compreender  proporção,  estrutura  e  composição  de  uma  cena  com  foco
especial na identificação de massas de valores tonais e organização de planos.
Marcos  Bandeira  é  graduado  em  Arquitetura  e  Urbanismo  (UFC  1997),
especialista  em  Marketing  (2002)  e  em  Design  Digital  (2008),  Mestre  em
Arquitetura  e  Urbanismo  (Mackenzie  SP  2014).  Professor  da  UNIFOR  nos
cursos  de  graduação  em  Arquitetura  e  Urbanismo,  de  pós-graduação  em
Paisagismo  e  Arquitetura  de  Interiores  nas  áreas  de  projeto  arquitetônico  e
representação  gráfica.  Atua  no  mercado  de  projetos  e  de  ilustrações
arquitetônicas desde 1997. É fundador e coordenador do grupo Urban Sketchers
Fortaleza e do site marcosbandeira.com onde disponibiliza cursos e tutoriais de
desenho. Proposta vinculada ao projeto SIATEX 17182. 

Público Artistas visuais e outros interessados em ilustração de arquitetura 

Local http://meet.google.com/izq-fbcm-ffv 

Período 24.05.21, Segunda, das 17:00 às 19:00

Parecer A proposta é organizada por meio de palestras, com convidados com excelência
no tema e aberta à comunidade interessada em geral. 

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação.

PROPONENTE 06 Renata Ines Burlacchini Passos da Silva Pinto 

Proposta 17200 - COMO FAZER? - Redescobrindo o gosto pelo desenho geométrico -
ANO 2021 - Ed. 7 - Curso Remoto 

Modalidade Curso

Ação Permante

CH Atividade 60

Periodicidade CH Total

Fonte Recurso Sem

Linha De Extensão Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem 

Resumo A atividade de extensão proposta para o período de isolamento por causa da
pandemia tem como objetivo  principal,  o  ensino  remoto da matéria  Desenho
Geométrico  com  o  uso  de  tecnologias  que  possibilitem  ao  aluno,  um
aprendizado  criativo  através  de  diferentes  plataformas.  Adaptando  métodos



lúdicos  e  tradicionais  busca-se  oferecer  uma  ferramenta  de  estudo  para  os
alunos do ensino médio que pretendem ingressar em cursos universitários onde
o conteúdo desta disciplina seja indispensável  para seu bom desempenho no
curso. O curso acontece desde 2018 na modalidade presencial e desde a sua 5ª
ed. (2020) ,  acontece de forma remota.  A 6ª edição está sendo finalizada e
iniciamos a 7ª edição. Essa atividade de extensão integra o Grupo de Pesquisa
MULTGRAF (CAPES), Linha de Pesquisa Experimentações Metodológicas no
Ensino-Aprendizagem do Desenho, no Projeto nº 14896. 

Público Estudantes cursando ou que tenha finalizado o ensino médio. 

Local Conferência  RNP  UFBA,  Plataforma  MOODLE  /  UFBA  e  GoogleMeet

Período 02.09.21 a 25.11.2021, Quintas, das 14 às 16H

Parecer A  proposta  é  um  curso  já  com  edições  anteriores,  para  divulgação  de
conhecimento  ofertado  na  Faculdade  para  estudantes  do  ensino  médio  e
vinculado à pesquisa.

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação.

PROPONENTE 07 Sergio Kopinski Ekerman 

Proposta 17204 - Mastaba Digital - Moacyr Gramacho 

Modalidade Evento

Ação Eventual

CH Atividade 02

Periodicidade CH Mensal 

Fonte Recurso Sem recursos

Linha De Extensão Artes Visuais

Resumo Na quarta-feira,  04/08/21,  a Faculdade de Arquitetura receberá o arquiteto  e
urbanista Moacyr Gramacho, diretor do Teatro Castro Alves. Moacyr Gramacho
realizará  a  conferência  "Um  Concerto  para  o  Guard-Roupa",  recebido  pelo
professor  Sergio  Ekerman.  A  Conferência  é  a  quarta  edição  do  programa
"Mastaba Digital: conferências online da Faculdade de Arquitetura da UFBA",
que vem trazendo para o canal da FAUFBA no Youtube ao longo de 2021 uma
série de eventos de alta qualidade em arquitetura e urbanismo, abertos à toda
comunidade - característica marcante do nosso querido auditório "Mastaba" 

Público Comunidade  em  geral



Local Faculdade de Arquitetura

Período 04.08.21 a 04.08.21, Quarta, 18:30

Parecer A proposta é de organização de palestra, com convidado de excelência no tema
e aberta à comunidade interessada em geral. 

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação.

RELATÓRIOS TOTAL: 09

PROPONENTE 01 Marcia Genesia de Sant Anna 

Relatório 9009 - Implantação de habitação piloto em Taipa Renovada em Comunidade
Quilombola 

Atividades vinculadas Originado a partir da Proposta de nº 9161 

Data aprovação  07/04/2016 

Ch Atividade 100H

Periodicidade Ch Semanal

Fonte Recurso Sem recursos

Instituições
vinculadas

Não

Relatório O projeto de extensão em causa articulou-se à disciplina ARQ 141 - Tópicos de
Arquitetura  e  Urbanismo:  Arquitetura  popular,  espaços  e  saberes,  que  vem
sendo ofertada anualmente no curso de graduação da Faculdade de Arquitetura
da UFBA desde 2015. 

O projeto de extensão em causa articulou-se ao Grupo de Pesquisa Arquitetura
Popular:  espaços  e  saberes  (ARQ POP)  à  pesquisa  Guia  de  Fontes  sobre
Arquitetura  Popular,  que vem se desenvolvendo  mediante  a  investigação  de
vários temas a partir de 2012. Dentre os temas investigados encontra-se o da
arquitetura e assentamentos quilombolas, que, no caso, do presente projeto de
extensão,  partiu  também  da  iniciativa  de  pesquisar  a  técnica  construtiva
tradicional denominada taipa de mão ou taipa de sopapo. 

A extensão se deu na comunidade quilombola de Moreré, da Ilha de Boipeba.
Procurou-se  fazer  um  levantamento  sobre  o  interesse  da  população  na
manutenção  da  técnica  construtiva  de  taipa  de  mão,  já  que  esta  técnica



tradicional  vem perdendo espaço para as construções  que utilizam materiais
industrializados. Foram feitas visitas para reconhecimento do local e aplicação
de  questionários  com  moradores  antigos  e  construtores  de  taipa  da
comunidade. As residências de taipa observadas foram todas construídas para
uso residencial e a análise das construções mostrou vários problemas técnicos
diminuem seu tempo de vida, sendo essa uma das razões do seu progressivo
desuso. Avaliou-se, portanto, a importância da continuidade deste projeto e a
necessidade de informar a comunidade dos benefícios da utilização da técnica
de taipa de mão, assim como sobre as técnicas construtivas que podem conferir
a  esse  sistema  construtivo  maior  durabilidade  e  mais  salubridade  para  as
edificações que o adotam. 

Público 01 concluinte [Não haverá certificado ]

Local Comunidade Quilombola de Moreré, Ilha de Boipeba 

Período 04/07/2016 a 03/07/2017  

Parecer O relatório é de proposta de extensão articulada à disciplina ARQ 141 - Tópicos
de Arquitetura e Urbanismo: Arquitetura popular, espaços e saberes, que vem
sendo ofertada anualmente no curso de graduação da Faculdade de Arquitetura
da UFBA desde 2015 na comunidade quilombola de Moreré, da Ilha de Boipeba.

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação.

PROPONENTE 02 Marcia Genesia de Sant Anna 

Relatório 9010 - Habitação Popular, População Negra, Desenvolvimento Sustentável 

Atividades vinculadas Originado a partir da Proposta de nº 10515 

Data aprovação 03/09/2018 

Ch Atividade 100

Periodicidade Ch Semanal

Fonte Recurso Sem recursos

Instituições
vinculadas

Não

Relatório Habitação Popular, População Negra, Desenvolvimento Sustentável 

Trata-se da continuidade e finalização da projeto aprovado em 2017, que teve
como foco principal a análise do decreto de criação da APA de Boipeba e o seu
Plano de Manejo, bem como o Plano Diretor Urbano de Cairu e a Lei Municipal
n.241, que adotou o Plano de Desenvolvimento Estratégico Cairu 2030 como
documento de referência para o planejamento governamental de longo prazo.
Também foram feitas pesquisas que envolveram a estrutura fundiária da ilha, a



relação  desenvolvida  entre  Unidades  de  Conservação  e  comunidades
tradicionais,  assim  como  no  que  tange  a  própria  técnica  enquanto  saber
tradicional. 

O projeto articulou-se à disciplina ARQ 141 - Tópicos Especiais em Arquitetura e
Urbanismo - Arquitetura Popular: espaços e saberes, que vemn sendo ofertada
no curso  de  graduação da Faculdade  de Arquitetura  da  UFBA desde 2015.

O projeto articulou-se à pesquisa Guia de Fontes sobre Arquitetura Popular e ao
Grupo  de  Pesquisa  Arquitetura  Popular:  espaços  e  saberes  (ARQ  POP).

Nesta fase do projeto foi concluído o levantamento de custos do protótipo de
residência  de  52  m2  a  ser  construído  em  taipa  de  mão  ou  com  materiais
industrializados, considerando-se os custos de transporte desees materiais para
a ilha de Boipeba, com vistas à avaliação de que construção sairia mais em
conta. Os números mostraram que a construção em taipa de mão sairia mais
barata, o que, considerando-se o nível de renda da população moradora, seria
mais vantajoso economicamente. Assim, conclui-se que o desuso generalizado
desta  técnica  no  âmbito  desta  comunidade  relaciona-se  principalmente  às
dificuldades  de  acesso  às  áreas  da  ilha  que  concentram  madeiras  para  as
estruturas e barro adequado, seja devido às normas para proteção ambiental da
APA existente na ilha de Boipeba,  seja devido à atual  estrutura fundiária  do
local.  Cabe  observar,  que  além  disses  fatores  determinantes  vem  pesando
também nesse desuso a  noção disseminada  de que a  taipa  de  mão não é
segura  nem  durável.

Público Concluinte 02, total aproximado 50 [não informado se haverá certificado]

Local  Comunidade Quilombola de Moreré, Ilha de Boipeba 

Período 03/09/2018 a 03/06/2019  

Parecer O relatório é de proposta de extensão articulada à disciplina ARQ 141 - Tópicos
de Arquitetura e Urbanismo: Arquitetura popular, espaços e saberes, que vem
sendo ofertada anualmente no curso de graduação da Faculdade de Arquitetura
da UFBA desde 2015 na comunidade quilombola de Moreré, da Ilha de Boipeba.

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação.

PROPONENTE 03 Marcia Genesia de Sant Anna 

Relatório 9011 - Habitação Popular, População Negra, Desenvolvimento Sustentável 

Atividades vinculadas Originado a partir da Proposta de nº 10518 



Data aprovação  12/04/2017 

Ch Atividade 100H

Periodicidade Ch Semanal

Fonte Recurso Sem recursos

Instituições
vinculadas

Não

Relatório Habitação Popular, População Negra, Desenvolvimento Sustentável 

O  projeto  previa  inicialmente  duas  linhas  de  atividades:  a  continuidade  do
estudo  sobre  construções  em taipa  de  mão  na  Comunidade  Quilombola  de
Moreré  e  a realização de ciclo  de  oficinas  edicativas  para  sensibilização  da
comunidade para o uso dessa técnica tradicional em suas construções. Essas
oficinas, contudo, tiveram dificuldades de execução, pois verificou-se que não se
tratava  apenas  de  um problema  de  desvalorização  dessa  técnica  e  sim  de
acesso às áreas da APA existente no local para retirada de matéria prima, o que
suscitou o prolongamento e ampliação dos estudos. 

A  atividade  articula-se  com  a  disciplina  ARQ141  -  Tópicos  Especiais  em
Arquitetura  e  Urbanismo  -  Aruqitetura  Ppular:  espaços  e  saberes,  que  vem
sendo ofertada com diferentes  enfoques,  na  Fauldade de Arquitetura,  desde
2015. 

A  atividade  articula-se  com  a  disciplina  ARQ141  -  Tópicos  Especiais  em
Arquitetura  e  Urbanismo  -  Aruqitetura  Ppular:  espaços  e  saberes,  que  vem
sendo ofertada com diferentes  enfoques,  na  Fauldade de Arquitetura,  desde
2015. 

No que diz respeito à continuidade dos estudos sobre as construções em taipa
na comunidade  quilombola  de  Moreré,  o estudo  atigiu  os  objetivos  traçados
mediante  a  proposição  de  um protótipo  de  residência  a  ser  construído  pela
comunidade  em  causa,  com  52  m2  e  destinada  a  quatro  pessoas,  e  o
levantamento dos custos de contrução desse protótipo em taipa de mão e com
materiais  industrializados.  Nesta fase foram identificados  os interessados em
participar  diretamente  dessa  experiência,  discutido  o  programa  e  as  linhas
gerais do protótipo, assim como foi profundado o conhecimento sobre as causas
do  desususo  dessa  técnica  tradicional,  que  é  de  conhecimento  ancestral.

Público Publico Atingido:   Total Concluintes   2   Total Aproximado   50     

Local Comunidade Quilombola de Moreré, Ilha de Boipeba 

Período Período  Inicial   12/04/2017   Final   14/05/2018  

Parecer O relatório é de proposta de extensão articulada à disciplina ARQ 141 - Tópicos
de Arquitetura e Urbanismo: Arquitetura popular, espaços e saberes, que vem
sendo ofertada anualmente no curso de graduação da Faculdade de Arquitetura
da UFBA desde 2015 na comunidade quilombola de Moreré, da Ilha de Boipeba.



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

A Congregação  vota  [  ] à homologação.

PROPONENTE 04 Jose Carlos Huapaya Espinoza 

Relatório 9073 -  XVI  SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO 30
ANOS - ATUALIZAÇÃO CRÍTICA 

Atividades vinculadas Originado a partir da Proposta de nº 15454 

Data aprovação  04/09/2020 

Ch Atividade 40

Periodicidade Ch Semanal

Fonte Recurso Sem recursos

Instituições
vinculadas

Não

Relatório Durante o Seminário foram apresentadas 30 Mesas Temáticas,  muitas delas
formadas por Grupos ou Redes de Pesquisas no Brasil e do Estrangeiro. Estas
discussões  trouxeram  a  possibilidade  de  discutir  temas  atuais  no  âmbito
brasileiro a partir de diversas perspectivas e olhares. 

Algumas  das  Mesas  Temáticas  trouxeram  questões  pertinentes  para  a
ampliação dos conteúdos prigramáticos nas malhas curriculares da graduação e
Pós-Graduação,  dentre elas,  o gênero  e raça.  Também, foi  possível  a partir
dessas  MT  identificar  temas  emergentes  que  tornam-se  cada  vez  mais
presentes comom por exemplo, a revisão da historiografia da arquitetura e do
urbanismo e, a relação com a escala latino-americana. As 8 sessões temáticas
foram  compostas  por  pesquisadores  (graduação  e  pósgraduação  em  sua
maioria) que possibilitaram a discussão de temas desenvolvidas no âmbito de
pesquisas de IC, Mestrado e Doutorado. 

O 16º Seminário de História da Cidade e do Urbanismo foi realizado de forma
virtual entre os dias 15 a 18 de junho de 2021. No total foram 790 participantes.
O evento foi  estruturado em Mesas Temáticas  (30),  Sessões Temáticas  (8),
Sessões de Video Posters (8), 2 Mesas Especiais de comemoração dos 30 anos
do SHCU, Sessões de Lançamento de Livros e Revistas (6) e Conferencias (6).
Os  conferencistas  invitados  trouxeram  diversos  enfoques  e  pesperctivas  em
relação à discussão sobre a história da cidade e do urbanismo contemporâneos.
Além disso, a participação deles foi essencial para um olhar local, nacional e
internacional  da  temática  do evento.  Os conferencistas  foram:  José Eduardo
Ferreira dos Santos, Wlamyra Ribeiro de Alburquerque, Ângela Mingas, Redy
Wilson, Silvia Arango e Adrián Gorelik. 

Público Publico Atingido:   Total Concluintes   500   Total Aproximado   790      



Terá emissão de certificado    Não haverá certificado 

Local  Faculdade de Arquitetura - (Atividade Virtual) 

Período  14/06/2021   Final   18/06/2021 

Parecer O relatório é de proposta de extensão de seminário de relevância nacional,  de
divulgação científica para ampla comunidade externa.

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação.

PROPONENTE 05 Marcia Genesia de Sant Anna 

Relatório 9027 - ARQUITETURA POPULAR E PATRIMÔNIO 

Este relatório é referente à uma atividade eventual 

Atividades vinculadas Originado a partir da Proposta de nº 15729 

Data aprovação 02/10/2020 

Ch Atividade 68

Periodicidade Ch Semanal

Fonte Recurso Sem recursos

Instituições
vinculadas

Não

Relatório O curso vincula-se à disciplina ARQ141 - Tópicos Especiais em Arquitetura e
Urbanismo  -  Arquitetura  Popular:  espaços  e  saberes,  que  vem  sendo
regularmente ofertada na Faculdade de Arquitetura da UFBA desde 2015. No
Semestre Letivo Suplementar, ocorrido em 2020, o curso foi aberto a estudantes
de pós-graduação e também a participantes externos à UFBA. 

O  curso  vincula-se  à  pesquisa  Guia  de  Fontes  sobre  Arquitetura  Popular
(acessível  no  site  www.arqpop.arq.ufba.br)  e  às  demais  pesquisas  em
andamento no âmbito do Grupo de Pesquisa Arquitetura Popular (ARQ POP). 

A proposta desse curso foi explorar a relação entre a arquitetura popular e as
políticas de preservação do patrimônio no Brasil, a partir de 1937, quando da
criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Essa relação foi
explorada  a  partir  das  publicações  que  compõem  a  linha  editorial  desta
instituição, com foco na Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A
partir de aulas expositivas síncronas e atividades assíncronas, assim como da
seleção e leitura crítica de textos considerados representativos dos principais



momentos de construção dessas políticas (anos 1930/40, 1970/80 e 2000/10),
os participantes apresentaram seminários com o objetivo geral de identificar a
noção de patrimônio vigente em cada momento analisado, sua abordagem e o
modo como a arquitetura popular, com maior ou menos intensidade, participa
dessa construção. Por fim, avaliou-se como a arquitetura popular foi apropriada
e definida em cada um dessesmomentos. 

Público Publico Atingido:   Total Concluintes   28   Total Aproximado   28  

Local Faculdade de Arquitetura da UFBA 

Período 08/09/2020   Final   18/12/2020  

Parecer O relatório é de curso de extensão aberto para estudantes de pós-graduação
profissionais  e  demais  interessados  nas  áreas  de  arquitetura,  urbanismo  e
outras áreas correlatas, integrando membros internos e externos à comunidade
UFBA. 

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação.

PROPONENTE 06 Ceila Rosana Carneiro Cardoso 

Relatório 8884 - Relatos sobre a arquitetura de Lelé 

Este relatório é referente à uma atividade eventual 

Atividades vinculadas Originado a partir da Proposta de nº 16422 

Data aprovação 09/04/2021 

Ch Atividade 34

Periodicidade Ch Total

Fonte Recurso Sem recursos

Instituições
vinculadas

Não

Relatório A partir do semestre letivo suplementar realizamos atividades online envolvendo
outras instituições e vários pesquisadores de outros estados brasileiros além
dos  estudantes  da  FAUFBA.  Com  as  participações  foram  criados  novos
interesses e oportunidades de pesquisa e ensino, o que nos incentivou a propor
o curso de extensão para estudantes de graduação e pós-graduação em todo o
território  nacional  além do grupo de pesquisa inspirado na obra do arquiteto
Joao Filgueiras Lima, o Lelé, em processo de formalização. 



A  partir  desta  iniciativa  foram  propostas  pesquisas  cientificas  para
desenvolvimento  na  graduação,  PIBITI  e  PIBIC,  além  de  articulações  com
mestrandos e doutorandos e orientadores de mestrado e doutorado que fazem
parte do grupo.

Escreva abaixo  um breve relatório  da  atividade proposta   (máximo de 1000
caracteres)

Nas  ocasiões  de  encontros  online  vários  colaboradores,  pesquisadores  e
professores em todo o território nacional, deram 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 ações em proteção do seu legado.

Público Publico Atingido:   Total Concluintes   11   Total Aproximado   0  

Local Faculdade de Arquitetura (online) 

Perodo 09/09/2020 a 16/12/2020  

Parecer O relatório é de curso de extensão aberto para estudantes de pós-graduação
profissionais  e  demais  interessados  nas  áreas  de  arquitetura,  urbanismo  e
outras áreas correlatas, integrando membros internos e externos à comunidade
UFBA. 

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação.

PROPONENTE 07  Ceila Rosana Carneiro Cardoso 

Relatório 8888 - Relatos sobre a Arquitetura de Lelé 2021.1 

Este relatório é referente à uma atividade eventual 

Atividades vinculadas Originado a partir da Proposta de nº 16502 

Data aprovação 09/04/2021 

Ch Atividade 34

Periodicidade Ch Total

Fonte Recurso Sem

Instituições
vinculadas

Não

Relatório A partir do semestre letivo suplementar realizamos atividades online envolvendo



outras instituições e vários pesquisadores de outros estados brasileiros além
dos  estudantes  da  FAUFBA.  Com  as  participações  foram  criados  novos
interesses e oportunidades de pesquisa e ensino, o que nos incentivou a propor
o curso de extensão para estudantes de graduação e pós-graduação em todo o
território  nacional  além do grupo de pesquisa inspirado na obra do arquiteto
Joao Filgueiras Lima, o Lelé, em processo de formalização.

Articulação  com Ensino/Pesquisa  (Projetos  de  Pesquisa)   (máximo  de  1000
caracteres)

A  partir  desta  iniciativa  foram  propostas  pesquisas  cientificas  para
desenvolvimento na graduação,  PIBITI  e PIBIC,  além de articulações com
mestrandos  e  doutorandos  e  orientadores  de  mestrado  e  doutorado  que
fazem parte do grupo.

Escreva abaixo  um breve relatório  da  atividade proposta   (máximo de 1000
caracteres)

Nas  ocasiões  de  encontros  online  vários  colaboradores,  pesquisadores  e
professores em todo o território nacional, deram 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 ações em proteção do seu legado.

Público Publico Atingido:   Total Concluintes   37   Total Aproximado   0      

Local Faculdade de Arquitetura (online) 

Período 25/02/2021   Final   10/06/2021  

Parecer O relatório é de curso de extensão aberto para estudantes de pós-graduação
profissionais  e  demais  interessados  nas  áreas  de  arquitetura,  urbanismo  e
outras áreas correlatas, integrando membros internos e externos à comunidade
UFBA. 

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação.

PROPONENTE 08 Ceila Rosana Carneiro Cardoso 

Relatório 8886 - Reuso adaptativo em edifícios modernos industriais e pré-fabricados SLS

Este relatório é referente à uma atividade eventual  

Atividades vinculadas Originado a partir da Proposta de nº 16503 



Data aprovação 09/04/2021 

Ch Atividade 34

Periodicidade Ch Total

Fonte Recurso Sem recursos

Instituições
vinculadas

Não

Relatório Articulação  com  Ensino/Pesquisa  (Ensino  -  disciplinas)   (máximo  de  1000
caracteres)

A  partir  do  semestre  letivo  suplementar  realizamos  atividades  online
envolvendo outras instituições e pesquisadores de outros estados brasileiros
além dos estudantes da FAUFBA. Com as participações foram criados novos
interesses  e oportunidades de pesquisa e ensino,  o que nos incentivou a
propor o curso de extensão para estudantes de graduação e pós-graduação
em território nacional interessados em Patrimônio Industrial e Pré-fabricado
Moderno.

Articulação  com Ensino/Pesquisa  (Projetos  de  Pesquisa)   (máximo  de  1000
caracteres)

A  partir  desta  iniciativa  foram  propostas  pesquisas  cientificas  para
desenvolvimento na graduação,  PIBITI  e PIBIC,  além de articulações com
mestrandos  e  doutorandos  e  orientadores  de  mestrado  e  doutorado  que
fazem parte  do  grupo  de  pesquisa  Arquitetura,  Construção,  Tecnologia  e
Patrimônio da FAUFBA.

Escreva abaixo  um breve relatório  da  atividade proposta   (máximo de 1000
caracteres)

Nas  ocasiões  de  encontros  online  os  colaboradores,  pesquisadores  e
professores  participaram  fazendo  apresentações  e  discussões  acerca  do
tema proposto. As contribuições possibilitaram aos participantes ampliarem
as  possibilidades  de  entendimento  e  interpretação  do  legado  moderno
industrial,  bem  como  serem  estimulados  a  ações  em  sua  proteção  e
conservação..

Público 23 concluintes

Local Faculdade de de Arquitetura (online) 

Período   10/09/2020   Final   17/12/2020  

Parecer O relatório é de ação de extensão  com encontros abertos para estudantes de
pós-graduação profissionais  e demais interessados nas áreas de arquitetura,
urbanismo e outras áreas correlatas, integrando membros internos e externos à
comunidade UFBA. 

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



A Congregação  vota  [  ] à homologação.

PROPONENTE 09 Ceila Rosana Carneiro Cardoso 

Relatório 8887  -  Reuso  adaptativo  em edifícios  modernos  industriais  e  pré-fabricados
2021.1 

Este relatório é referente à uma atividade eventual 

Atividades vinculadas Originado a partir da Proposta de nº 16504 

Data aprovação 09/04/2021 

Ch Atividade 34

Periodicidade Ch Total 

Fonte Recurso Não

Instituições
vinculadas

Não

Relatório Articulação  com  Ensino/Pesquisa  (Ensino  -  disciplinas)   (máximo  de  1000
caracteres)

A  partir  do  semestre  letivo  suplementar  realizamos  atividades  online
envolvendo outras instituições e pesquisadores de outros estados brasileiros
além dos estudantes da FAUFBA. Com as participações foram criados novos
interesses  e oportunidades de pesquisa e ensino,  o que nos incentivou a
propor o curso de extensão para estudantes de graduação e pós-graduação
em território nacional interessados em Patrimônio Industrial e Pré-fabricado
Moderno.

Articulação  com Ensino/Pesquisa  (Projetos  de  Pesquisa)   (máximo  de  1000
caracteres)

A  partir  desta  iniciativa  foram  propostas  pesquisas  cientificas  para
desenvolvimento  na  graduação,  PIBITI  e  PIBIC,  além  de  realizadas
articulações  com  estudantes  e  orientadores  de  graduação  em  outras
instituições  fora  do  estado  da  Bahia,  de  mestrado  e  doutorado  e
pesquisadores  que  fazem  parte  do  grupo  de  pesquisa  Arquitetura,
Construção, Tecnologia e Patrimônio da FAUFBA.

Escreva abaixo  um breve relatório  da  atividade proposta   (máximo de 1000
caracteres)

Nas  ocasiões  dos  encontros  online  os  colaboradores,  pesquisadores  e
professores  participaram  fazendo  apresentações  e  discussões  acerca  do
tema proposto. As contribuições possibilitaram aos participantes ampliarem



as  possibilidades  de  entendimento  e  interpretação  do  legado  moderno
industrial,  bem  como  serem  estimulados  a  ações  em  sua  proteção  e
conservação.

Público Publico Atingido:   Total Concluintes   18   Total Aproximado   0  

Local  Faculdade de Arquitetura (online) 

Período 25/02/2021 a 10/06/2021 

Parecer O relatório é de ação de extensão  com encontros abertos para estudantes de
pós-graduação profissionais  e demais interessados nas áreas de arquitetura,
urbanismo e outras áreas correlatas, integrando membros internos e externos à
comunidade UFBA. 

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

A Congregação  vota  [  ] à homologação.


