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Ofício N. 05/2020 – Núcleo de Teoria, História, Projeto e Planejamento  

Aos membros do NTHPP 

 

Convocação Reunião Extraordinária do NTHPP – Julho 2020 

Prezada/o colega, 

Venho, através deste, convidar-lhe para a Reunião Extraordinária do Núcleo de Teoria, História,             
Projeto e Planejamento da Faculdade de Arquitetura da UFBA, a realizar-se nesta quinta-feira 16/07,              
às 15h, através da plataforma Conferência Web, com a pauta única: 

— Ensino, pesquisa e extensão no contexto da pandemia: propostas para o semestre remoto 

Peço que, por gentileza, as/os professoras/es que estiverem de férias ou afastadas/os oficialmente             
se manifestem para não serem contabilizadas/os no quórum da reunião, preferencialmente através            
de email direto para a Coordenação do Núcleo, evitando o acúmulo de emails nas caixas das/os                
colegas.  

No dia da reunião, as/os professoras/es vinculadas/os ao NTHPP devem acessar a plataforma             
Conferência Web e, em seguida, a Comunidade FAUFBA_NTHPP. Uma vez que a sala esteja "aberta",               
será possível entrar na reunião em andamento, acessando-a sem necessidade de aprovação pelo             
administrador. Solicitamos às/os professoras/es que nunca utilizaram a plataforma que          
compareçam à reunião com 15 minutos de antecedência, de forma que eventuais dificuldades             
técnicas possam ser enfrentadas antes do horário previsto para o início dos trabalhos. 

A reunião poderá ser acessada através do link https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/faufba_nthpp         
por qualquer interessada/o que deseje participar como ouvinte. Como não estão cadastradas/os na             
Comunidade FAUFBA_NTHPP, as/os ouvintes necessitam de aprovação pelo administrador no ato           
de acesso à sala eletrônica, motivo pelo qual solicitamos que façam a gentileza de avisar               
antecipadamente sua intenção de participar da reunião através do email icarovilaca@gmail.com. 

Cordialmente, 

 

Ícaro Vilaça Nunesmaia Cerqueira  

Professor Assistente da Faculdade de Arquitetura  
Coordenador do Núcleo de Teoria, História, Projeto e Planejamento - NTHPP 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/faufba_nthpp
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/faufba_nthpp

