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1. APRESENTAÇÃO (Mensagem do Dirigente da Unidade)  

A Faculdade de Arquitetura da UFBA (FAUFBA) iniciou 2020 emanando o ritmo festivo da 

comemoração de seus 60 anos, realizada no ano anterior, com a cerimônia de lançamento da 

Coleção FAUFBA 60 anos e seus três primeiros livros, um projeto editorial que visa a dar maior 

visibilidade para as pesquisas produzidas acerca da história desta instituição de ensino superior. 

Certamente, mais um capítulo histórico da Faculdade foi escrito ao longo de 2020, ano a ser 

recordado pela excepcionalidade e atipicidade, momento em que, de forma inédita, vimos as 

atividades acadêmicas e administrativas serem desempenhadas em caráter remoto, fora da nossa 

sede no bairro da Federação, desde o momento em que o Conselho Universitário decidiu pela 

suspensão do trabalho presencial em 18 de março de 2020, ato oficializado pela portaria 103/2020 

do Gabinete da Reitoria, e que teve como objetivo primordial  preservar vidas e proteger a 

comunidade universitária frente à pandemia global do novo Corona vírus, causador da covid-19. 

Iniciado, portanto, em sua rotineira normalidade, 2020 encerrou marcado pela inédita transição do 

ensino e da gestão presenciais para os meios eletrônicos de comunicação em rede.  

O ano também se caracterizou pelo encerramento da gestão da Profa. Naia Alban Suarez na 

Diretoria, por oito anos acompanhada da Profa. Elisabete Ulisses na Coordenação Administrativa 

e Financeira. Assumiram os professores Sergio Kopinski Ekerman como Diretor e João Maurício 

Santana Ramos como Coordenador Administrativo e Financeiro, este último nomeado como Vice-

diretor pro tempore a partir de deliberação da Congregação ao final do ano de 2020. A nova gestão, 

iniciada em 13 de fevereiro de 2020 encontrou portanto, pouco após seu início, desafios incomuns, 

implantando um sistema de gerenciamento remoto, para o qual foi fundamental a criação de um 

comitê específico de acompanhamento, que desenvolveu suas atividades com rigorosa frequência 

para seguimento da gestão administrativa e acadêmica da Unidade, contando com aguerrida 

participação do corpo técnico administrativo, dos docentes em cargos de gestão e das 

representações estudantis.  

Ainda antes da suspensão das atividades presenciais, a Faculdade pôde realizar importantes 

eventos, tais como a colação de grau dos egressos de 2019.2, a recepção dos calouros e a aula 

inaugural em que recebeu o arquiteto paulista Vinícius Andrade, do escritório paulista Andrade e 

Morettin, para lotação máxima no Auditório Américo Simas. A "calourada" reservou ainda a 

realização da mesa "Diver-cidade", organizada em parceria com o Diretório de Estudantes de 

Arquitetura, e tratou de temas emergentes no campo da arquitetura e do urbanismo, sendo gênese 

da criação do Grupo de Trabalho para Estudo das Iniciativas Ligadas às Ações Afirmativas, 

Assistência Estudantil, Promoção da Diversidade e Políticas Antirracistas no Âmbito da FAUFBA, 

criado pela Congregação da FAUFBA em 05 de junho de 2020 e constituído em 23 de julho de 
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2020 mediante Portaria nº 008/2020 da Diretoria da FAUFBA. Em outubro de 2020, um concurso 

escolheu a logomarca e o nome "Dabóbó" para o grupo, que segue em funcionamento e 

desenvolveu no segundo semestre de 2020 já importantes atividades.  

Na primeira semana de aulas, o Colegiado do Curso Diurno realizou com apoio da Diretoria o 

Seminário do Projeto Político Pedagógico, entre 11 e 13 de março de 2020, buscando debater e 

sintetizar contribuições às ideias apresentadas ainda em 2019 a respeito de possíveis mudanças no 

Curso Diurno. O evento reuniu público significativo entre docentes, discentes e técnicos 

administrativos, finalizando com a proposta de calendário para arremate da proposta, infelizmente 

interrompido pela pandemia. 

Logo após a interrupção do semestre 2020.1, os esforços imediatos da Diretoria e da comunidade 

FAUFBA voltaram-se para o fomento de iniciativas ligadas ao combate à pandemia em Salvador, 

com resultado em pelo menos três trabalhos de relevância e destaque nacional: a primeira foi o 

envolvimento do Laboratório de FAbricação DIGItal da Arquitetura da FAUFBA (Lab FADIGA), 

na produção de escudos de proteção facial, de forma integrada ao projeto Face Shield for Life 3D, 

que uniu instituições diversas e makers independentes para produção de máscaras que, doadas para 

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia,  foram então encaminhadas aos hospitais de Salvador. O 

trabalho foi realizado sob coordenação da Profa. Érica Checcucci e a equipe de estagiários do Lab 

FADIGA, bolsistas da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento da UFBA.  

A segunda iniciativa de destaque consistiu no trabalho realizado pelo Grupo de Estudos em 

Arquitetura e Engenharia Hospitalar (GEA-Hosp) da FAUFBA, junto à Associação Brasileira para 

o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar (ABDEH), que juntos lançaram o Manual de 

Orientações da Arquitetura Hospitalar para Controle de Contágio do COVID-19 em Ambiente 

Residencial, como forma de contribuição para o enfrentamento da pandemia de covid-19. Foram 

contemplados, no manual, casos de proteção da residência em duas situações diversas no ambiente 

residencial, trabalho coordenado pelo Prof. Antônio Pedro de Carvalho, traduzido para diversas 

línguas, e amplamente divulgado e referendado por médicos e profissionais de saúde.  

A terceira, correspondeu ao projeto Mobiliza RAU+E, resposta do corpo discente e docente da 

quarta edição do curso de Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade 

da FAUFBA, na modalidade Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia – Residência 

AU+E/UFBA. Grupo composto por mobilizadores de diferentes áreas do conhecimento, tais como 

arquitetura, urbanismo, engenharia civil, design, assistência social e afins, o Mobiliza RAU+E teve 

como objetivo inicial ser uma ferramenta de visibilidade de comunidades, doadores e ações 

existentes de apoio para auxiliar em serviços necessários às comunidades de Salvador, cabendo 

destacar o trabalho realizado pelo grupo para concepção, prototipagem e instalação de cerca de 
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vinte pontos comunitários de higienização em diversos bairros populares de Salvador. Os pontos, 

que consistem em pias de uso coletivo instaladas em espaços públicos de grande circulação e 

ligadas a um reservatório de água e à rede de esgoto, foram também objeto de amplo interesse e 

destaque na imprensa local, seja pela abrangência prática, seja por seu caráter simbólico, ainda que 

uma ideia simples e de baixo custo. As ações do Mobiliza RAU+E foram planejadas e executadas 

horizontalmente pela equipe do projeto, sem figuras que assumiram postos de coordenação.  

Em seguida, dando continuidade à robusta participação da Unidade no Congresso Virtual UFBA, 

realizado em maio de 2020, a Diretoria da FAUFBA propôs à sua comunidade a realização de um 

workshop online de projeto capaz de envolver estudantes, docentes e técnicos administrativos em 

torno da agenda de enfrentamento da doença em Salvador. Realizado entre os dias 20 e 31 de de 

julho de 2020, o Workshop Online FAUFBA 2020 reuniu mais de noventa estudantes e quarenta 

professores da FAUFBA trabalhando de forma virtual, além de cerca de trezentos ouvintes 

inscritos, consistindo numa significativa oportunidade de enlace e mobilização entre vários setores 

da FAUFBA, além do contato com público de outras instituições acadêmicas, no difícil momento 

caracterizado pela suspensão das atividades presenciais. Além das atividades de projeto, o 

workshop também levou à realização de cinco mesas temáticas e debates sobre os trabalhos 

produzidos, sempre em formato online e que, juntos, já somam mais de cinco mil visualizações no 

canal do Youtube da FAUFBA.  

Ao lado destas iniciativas, e firme em seu propósito enquanto instituição pública, a FAUFBA 

seguiu, portanto, procurando discutir e refletir sobre outras questões da arquitetura e do urbanismo 

em Salvador, bem como fomentando a diversidade de pensamentos existentes entre discentes e 

docentes, através do livre e criativo exercício de projeto, e, mesmo no contexto da suspensão das 

atividades presenciais, procurou alternativas para experiências inovadoras no campo do ensino-

aprendizagem, concebendo destas reflexões a inédita experiência do Workshop Online de Projeto.  

Outra inovação da FAUFBA em 2020 foi sua inserção em redes sociais na internet, movimento já 

previsto no planejamento da nova gestão, mas cuja importância foi reforçada pela necessidade de 

fazer chegar à comunidade a informação neste momento de distanciamento. Além do 

desenvolvimento do perfil na rede social "Instagram" (@faufba), que alcançou ao final do ano a 

marca de 1600 seguidores, a FAUFBA também criou o seu canal no "Youtube", através do qual 

foi possível transmitir de forma mais aberta e democrática uma série de conteúdos e eventos, 

movimento replicado por alguns grupos de pesquisa e pós-graduações, como foi o caso do Curso 

de Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade. Melhorias no website da 

FAUFBA também foram realizadas ao longo do ano com apoio da equipe da Biblioteca, e suporte 

do time especializado do STI-UFBA, de modo a dar maior dinâmica à página inicial de acesso, 
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onde agora está facilitado e mais organizado o acesso aos informes e comunicados enviados pelos 

diferentes setores administrativos, bem como destaque para eventos, notícias e acontecimentos 

relevantes da Unidade. Foram muitos, aliás, os eventos "online" organizados por nossa 

comunidade em 2020, incluindo aulas inaugurais e debates diversos, que contribuíram para a 

manutenção da conexão acadêmica na instituição ao longo do ano.  

As reuniões da Egrégia Congregação, formalmente interrompidas após a Portaria de março de 

2020, retornaram em junho na plataforma da Rede Nacional de Pesquisa, após parecer favorável 

da Procuradoria Geral junto à UFBA, reverberando na retomada das atividades não presenciais em 

todas as instâncias da FAUFBA e dando vazão a debates fundamentais e troca de informações, 

inclusive no tocante à aprovação e planejamento do Semestre Letivo Suplementar (SLS), que foi 

adotado pela UFBA como solução excepcional para encaminhamento das atividades acadêmicas 

no ano de 2020. No tocante à Congregação, procuramos também realizar esforços para atualização 

e compatibilização de sua composição ao regimento interno, o que resultou em representação 

estudantil reforçada, por exemplo. 

Resultado de amplo debate e significativo esforço coletivo, o Semestre Letivo Suplementar 2020 

(SLS) da Faculdade de Arquitetura da UFBA foi caracterizado pela criatividade e inventividade 

próprias da arquitetura e do urbanismo, pela materialidade intrínseca ao espaço construído, pelas 

possibilidades ampliadas e efêmeras da virtualidade, do tempo multiplicado da rede online e pelas 

incertezas de uma das graves crises sanitárias de nosso tempo. Cerca de 70% do total de estudantes 

aptos na graduação matricularam-se no SLS, resultando, dentre outros, em 57 sessões de 

apresentação de Trabalhos Finais de Graduação. Nas pós-graduações os números são ainda 

maiores: praticamente 80% dos estudantes do PPGAU efetivaram matrículas e 100% dos 

estudantes do MP-CECRE e RAU+E engajaram no SLS em formato remoto. 

Cabe também destacar o amplo esforço de docentes, discentes e técnicos administrativos realizado 

no momento de ajustes das matrículas, que, após mais de 1200 atendimentos pelos Colegiados e 

apoio da Coordenação Acadêmica, levou à ampliação da quantidade de vagas inicialmente 

ofertadas em mais de 30%, (cerca de 530 vagas a mais). O índice de ocupação final das vagas 

superou 80% no SLS, período adverso e excepcional, mas também repleto de ações que mostraram 

a tenacidade e força da FAUFBA no enfrentamento de um dos mais complexos desafios de sua 

história.  

Por fim, enfatizamos que apesar do trabalho remoto, e graças à dedicação dos gestores, corpo 

técnico-administrativo, funcionários terceirizados e apoio da administração central foi possível 

dedicar bastante atenção ao espaço físico da FAUFBA, ampliando e realizando ações de 

manutenção do prédio principal, do Módulo Iansã do CEAB e das áreas verdes conexas, sobretudo 
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no tocante à melhoria das instalações elétricas e da conservação da cobertura e correção de 

infiltrações, trabalho este ainda em andamento neste início de 2021. Investimentos realizados a 

partir de emenda parlamentar da Dep. Alice Portugal destinada a melhorias e modernização do 

auditório da FAUFBA, por exemplo, foram objeto de bastante dedicação, devido a prazo exíguo e 

restrições no processo de compras da Universidade. 

A retomada da obra paralisada do novo anexo, em agosto de 2020, consistiu também em evento 

importante, motor de debates travados em outubro e novembro em sessões da Congregação em 

formato ampliado e que fizeram surgir, através de amplo debate e proposta de comissões 

específicas, uma proposta para reorganização e redistribuição das atividades. Foram apresentados 

à Congregação pelos integrantes da Comissão responsável, criada em 18 de setembro, 

levantamentos e um estudo preliminar para redistribuição dos usos e atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e administração desempenhadas na FAUFBA, na graduação e pós-graduação, 

com objetivo de readequar o espaço físico existente às necessidades atuais da comunidade. O 

plano, contempla, dentre outras decisões: a instalação integral do PPG-AU no novo edifício anexo; 

a consolidação do anexo como espaço referencial da pesquisa na escola, também com a 

implantação de espaço dedicado aos pesquisadores independentes; consolidação do último 

pavimento do novo anexo como área para ensino de ateliês e oficinas de projeto e realização de 

exposições; conversão do Módulo Iansã no laboratório de construção/canteiro experimental 

multiusuário da FAUFBA; identificação da "casinha" como o espaço da extensão na FAUFBA, 

como sede da RAU+E, bem como do edifício do CEAB como sede do Centro de Estudos da 

Arquitetura da Bahia, ampliando espaço de acervo, tratamento e difusão de informação e também 

como sede do MP-CECRE; proposta de melhoramento e compatibilização arquitetônica de uso e 

desenho da intervenção no pavimento da atual cantina (nível da quadra), com instalação de área 

ampliada para professores e estudantes, mais especificamente escritórios públicos e empresas 

júnior); Implantação da sede ampliada do Diretório de Estudantes na área da atual marcenaria, 

após devidas reformas e remoção da atual subestação, de forma integrada a uma área de 

convivência comum no pilotis do novo anexo. Para o pavimento do subsolo do edifício principal, 

registra-se a necessidade de intervenções capazes de melhorar as condições de salubridade e 

segurança contra incêndio. 

Quis, portanto, o destino, que os "próximos" 60 anos da FAUFBA tivessem início com o desafio 

adicional de fazer chegar à resposta às suas muitas idiossincrasias de forma contundente, mas no 

universo não presencial. A seguir apresentamos o relatório detalhado deste primeiro ano de uma 

nova gestão, produto de grande esforço coletivo e resiliência em período de adversidade e 

inovação.  
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2. VISÃO GERAL 

Este relatório de gestão tem o objetivo de apresentar as atividades realizadas pela Faculdade de 

Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA), no ano de 2020. As informações foram 

fornecidas principalmente pela Coordenação Acadêmica, pela Coordenação do Curso Diurno de 

Graduação em Arquitetura e Urbanismo, pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo – PPG-AU, pela Coordenação do Mestrado Profissional em Conservação 

e Restauro de Monumentos e Núcleos Históricos (MP-CECRE) e pela Coordenação da Residência 

Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia (Residência AU+E), além dos demais 

núcleos/setores da Unidade, envolvidos, a partir desta edição do relatório, em um processo 

desenhado de forma participativa.  

As informações disponibilizadas são baseadas também nos dados do Sistema de Registro 

Acadêmico, do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) - ambos da UFBA - 

e dos 86 Relatórios Individuais de Trabalhos (RITs) entregues pelos docentes, o que corresponde 

a aproximadamente 87,7% do total de professores efetivos lotados na Unidade (98 servidores). 

Essa taxa de participação representa um incremento de 22,8 pontos percentuais em comparação 

com o exercício anterior (64,9%). 

2.1. Breve histórico da Unidade com ênfase em desenvolvimento e avanços recentes 

O Curso de Arquitetura foi fundado por Miguel Navarro Canizares, no ano de 1877, no mesmo 

momento em que houve a fundação da Academia de Belas Artes. O seu funcionamento, nesta 

primeira fase, foi cheio de lutas e dificuldades. Logo após a instalação da Academia, o arquiteto 

José Nivaldo de Alieno organizou o curso de arquitetura, sendo este instalado, inicialmente, no 

Solar Janotas Abato, situado na Rua 28 de Setembro - Centro. Em 1937, assumiu a direção da 

Escola de Belas Artes o professor Oséas dos Santos, que reorganizou o curso de arquitetura. 

Porém, este ainda não tinha reconhecimento nacional e era questionada a aceitação da atuação 

profissional do arquiteto. 

Segundo Fernando Fonseca, em seus Apontamentos para a História da Faculdade de Arquitetura, 

a Escola de Belas Artes só teve seus cursos de Pintura, Escultura e Gravura reconhecidos pelo 

Governo Federal em 1943. Deste modo, os diplomas passaram a ter validade nacional. Entretanto, 

o curso de Arquitetura não foi reconhecido nessa ocasião. Em 1947, a EBA foi incorporada à 

Universidade Federal da Bahia sem, ainda, incluir o curso de Arquitetura, que foi federalizado em 

1949. 

Este reconhecimento se deu através da emenda n° 21 do Projeto de Lei de n° 494. A Federalização 

assegurava ao arquiteto o pleno direito de exercer a sua profissão em todo o país e iria provocar 
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uma futura correção na legislação de 11 de dezembro de 1933, que assegurava aos engenheiros 

civis quase todos os campos profissionais do arquiteto, exceto: “obras essencialmente artísticas e 

monumentais” e “grandes decorações arquitetônicas”. 

Ao se transformar em Faculdade de Arquitetura, unidade autônoma da UFBA, em 2 de outubro de 

1959 (através de decreto ministerial), ficou oficializada a separação da EBA e, ao passar para a 

condição de curso independente, a FAUFBA foi integrada à Área 01 [das tecnologias], não 

pertencendo mais ao campo das artes, que fez parte de sua história, determinando-a e 

influenciando-a até então. 

Neste momento, estabeleceu-se no edifício onde funcionava a Biblioteca da Secretaria de 

Educação, situado à Avenida Sete de Setembro, n° 377 - Vitória. Assumiu, então, a direção, 

interinamente, o Dr. Leopoldo Afrânio do Amaral, sendo o primeiro diretor eleito o professor 

Walter Velloso Gordilho, tendo sido também o seu primeiro representante junto ao CREA. 

O curriculum do curso de Arquitetura foi formulado tendo como base os conceitos do arquiteto 

Lúcio Costa e os princípios estabelecidos no Congresso da União Internacional de Arquitetos, 

realizado em Lisboa no ano de 1959: "Desenvolver a sensibilidade plástica, a noção do espaço, a 

imaginação, a memória visual, o sentido do homem e do caráter". Esta fundamentação, que teve 

como base a arquitetura modernista brasileira, vai ser o estruturador do ensino de arquitetura no 

Brasil, que data dos meados do século XX. Um ensino de arquitetura que terá na Escola Carioca 

sua referência, por seu reconhecimento internacional, e estará desenhando a estrutura de ensino da 

arquitetura no Brasil. 

Em 1961, a Universidade Federal da Bahia criou o Campus Universitário, onde iria se instalar a 

Faculdade de Arquitetura localizada na Rua Caetano Moura, n 121 - Federação. Em 1962, deu-se 

início a construção dos pavilhões provisórios que iriam servir como instalação da Faculdade. Em 

16 de agosto de 1963, a Faculdade é transferida da Vitória para a Federação, porém as obras para 

a nova sede só tiveram início em 1965. O projeto foi elaborado por uma comissão composta pelos 

professores Diógenes Rebouças, Américo Simas e Oscar Caetano Silva. 

O número de vagas para o curso de Arquitetura, em 1968, foi duplicado, passando a ingressar 120 

estudantes. O ano de 1970 foi marcado pela implantação da Reforma Universitária, e as disciplinas 

do curso foram agrupadas em cinco departamentos. Em 1973 foram concluídas as obras do pórtico 

e auditório. 

Ao longo dos anos que se seguiram, foram criados: [1962] Centro de Estudos da Arquitetura na 

Bahia – CEAB, professor coordenador fundador: Américo Simas Filho; [1973] Serviço de 

Assessoria em Arquitetura e Urbanismo – SAAU, professores coordenadores: Laert Pereira Neves, 

Antonio Heliodório Lima Sampaio e João Cypriano Brasileiro; [1974] Grupo de Restauração e 
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renovação Arquitetônica e Urbana – GRAU,  professor coordenador: Paulo Ormindo David de 

Azevedo; [1974] Núcleo de Estudos da Habitação – NEHA, professor coordenador: Pasqualino 

Romano Magnavita; [1981] Núcleo Experimental de Arquitetura e Urbanismo – NEAU. 

Em 1981/82, a FAUFBA irá sediar o – Curso de Especialização em Conservação e Restauração 

de Monumentos e Conjuntos Históricos – CECRE, em sua quarta edição. Os três primeiros 

aconteceram em São Paulo [74], Recife [76] e Belo Horizonte [78] como cursos móveis. Foi na 

quarta edição que se deu a sua fixação na Faculdade de Arquitetura da UFBA. Foram realizadas 

15 edições, sendo que 12 aconteceram na Bahia.  Em 2009, o CECRE se transforma em um 

Mestrado Profissional – MP-CECRE –, com a aprovação da CAPES [Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior]. O MP-CECRE finalizou, em 2019, sua V Edição. 

Em 1983, foi criado o Mestrado da Faculdade de Arquitetura da UFBA, com duas Áreas de 

Concentração: Desenho Urbano e Conservação e Restauro –, sendo o primeiro Mestrado na área 

de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia. Com a criação do Doutorado Acadêmico, em 

1999, passa a se configurar como o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

UFBA. 

Com o REUNI, a unidade irá propor o Curso Noturno. Assim, em 2008, ocorreu a instituição do 

Curso Noturno de Graduação, cuja primeira turma foi constituída em 2009. São oferecidas 

anualmente 45 vagas para o curso noturno de Arquitetura e Urbanismo, que tem carga horária total 

de 4.010 horas/aula, distribuída em 44 disciplinas. Os tempos mínimo e máximo para a conclusão 

do curso são, respectivamente, 6 e 8 anos. Apesar de ter a mesma estrutura do curso diurno, a 

proposta do novo curso buscou fazer pequenos ajustes de melhoramento a partir da experiência do 

Diurno. Destaca-se a decisão de que todo professor de práticas projetuais estaria também 

ministrando disciplinas teóricas. Decisão que para as especificidades do Noturno – turma pequena 

e uma limitação de horários – dinamizou o curso e enriqueceu o processo de ensino aprendizagem 

das práticas arquitetônicas. Essas experimentações do Noturno, hoje, servem de base para toda a 

discussão que ocorre no Diurno e para a construção do novo PPP. 

Sob a coordenação da Professora  Ângela Gordilho, ocorre a criação da Residência Profissional 

em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia (Residência AU+E/UFBA), em 2011, à semelhança da 

residência médica, por meio do curso de pós-graduação lato sensu – Especialização em Assistência 

Técnica, Habitação e Direito à Cidade. Depois de sua 3ª Edição, a Residência passou por algumas 

reformulações antes de tornar-se um curso permanente de especialização, cuja primeira turma (4ª 

Edição) iniciou em 2020. 

O novo Regimento Interno da FAUFBA, aprovado por meio da Resolução nº 03/2014 do 

CONSUNI, altera a estrutura antiga com a instituição da Coordenação Acadêmica e dos três 
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Núcleos Acadêmicos, no lugar dos Departamentos. Uma difícil mudança que, ao longo dos anos, 

vem se afirmando positivamente, pois vem possibilitando uma visão mais sistêmica de nossa 

estrutura, que, a partir da Coordenação Acadêmica, possibilita análises mais integradas dos 

resultados acadêmicos. 

Houve uma grande renovação do quadro de professores entre 2014-2017. Mais de 30 professores 

foram contratados nesse período, o que trouxe novas perspectivas e dinâmicas para a Unidade. 

Esses jovens professores, através de suas pesquisas e extensões, trazem outras questões atualizadas 

da área da arquitetura e urbanismo para dentro da sala de aula. Assim, a FAUFBA vê-se 

enriquecida com a ampliação das discussões da paisagem e meio ambiente; canteiro experimental; 

pertencimentos e cidade; diversidade racial e o ambiente construído, entre outras complexidades 

coerentes com o momento contemporâneo. 

Todo esse ambiente acadêmico está canalizado e tem como meta próxima a conclusão do novo 

Projeto Político Pedagógico - PPP do curso diurno de graduação, que atualmente encontra-se em 

construção, mas que teve seu debate temporariamente suspenso por conta da pandemia Covid-19 

em março de 2020. 

Se, por um lado, a pandemia levou à suspensão das atividades presenciais na UFBA, determinada 

pela Portaria 103/2020 do Gabinete da Reitoria, por outro lado os corpos técnico-administrativo, 

docente e discente da FAUFBA articularam-se em torno dos trabalho e ensino remotos,  passando 

a lidar com recursos que até então eram pouco conhecidos por grande parte da comunidade, a 

exemplo da plataforma da Rede Nacional de Pesquisa e do G Suite, adotados pela UFBA para 

desenvolvimento das atividades a partir do Semestre Letivo Suplementar. 

2.2. Organograma da Unidade e/ou outras informações relevantes sobre o Regimento da 

Unidade 

Figura 1 – Organograma da FAUFBA 
 

Fonte: site da FAUFBA. 
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Conforme o Regimento Interno da Unidade (aprovado pelo Conselho Universitário em 11 de junho 

de 2014, por meio da Resolução nº 03/2014), a Faculdade de Arquitetura está organizada conforme 

a seguinte estrutura: 

I - Congregação; 

II - Diretoria; 

III - Colegiados dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação; 

IV - Núcleos Acadêmicos, envolvendo ensino, pesquisa e extensão, a saber: 

a) Núcleo de Teoria, História, Projeto e Planejamento; 

b) Núcleo de Tecnologia, Projeto e Planejamento; 

c) Núcleo de Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e Planejamento; 

V - Laboratórios Acadêmicos de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

VI - Coordenação Acadêmica; 

VII - Secretaria Acadêmica; 

VIII - Coordenação Administrativa e Financeira. 

2.3. Plano de funcionamento da FAUFBA e ações desenvolvidas durante a suspensão das 

atividades presenciais  

O Plano de Funcionamento da Faculdade de Arquitetura elaborado no início da suspensão das 

atividades presenciais na UFBA e divulgado em 25 de março de 2020 (ver documento original em 

Anexo), além das atividades consideradas essenciais ao funcionamento da FAUFBA e preservação 

do patrimônio, identificou também atividades para o combate à proliferação do novo coronavírus. 

Neste sentido, buscando engajamento da FAUFBA no combate à proliferação do novo coronavírus 

e na mitigação de danos causados pela pandemia, a Diretoria vem envidando esforços para articular 

ideias e os membros de sua comunidade em torno às seguintes linhas de ação: 

 Resgate de pesquisas, dados, mapeamentos e trabalhos já realizados que possam ajudar as 

instâncias de planejamento e governo; 

 Colocação em marcha de iniciativas concretas de ação e articulação junto a organizações 

comunitárias; 

 Apoio a iniciativas institucionais mais amplas da própria Universidade ou de outros órgãos 

de planejamento e governo; 

 Fomento a grupos de projeto que possam apoiar a montagem de hospitais de campanha e 

conversão/adaptação de espaços para contenção da crise sanitária (layout, mobiliário etc.); 

 Envolvimento do laboratório de fabricação digital na produção de equipamento de proteção 

individual para profissionais da área de saúde. 
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As principais ações realizadas junto à Comunidade voltadas ao enfrentamento da pandemia do 

novo coronavírus estão descritas com mais detalhes no item 6.7.2. 

O Plano de Funcionamento da FAUFBA detalhou, dentre outros aspectos, os contatos de docentes 

e técnicos responsáveis em cada setor da Escola, de forma que fosse possível manter, apesar das 

restrições previstas para o enfrentamento da emergência sanitária, canais de comunicação abertos 

entre a Comunidade Acadêmica e a Unidade. 

Neste sentido, com o intuito de ampliar e fortalecer sua comunicação e o leque de atividades no 

espaço virtual, a Faculdade de Arquitetura, desde o início de abril, colocou em prática os planos 

para uma maior presença nas redes sociais on-line, começando com a página no Instagram 

@faufba e com o canal no YouTube “FAUFBA”. Adicionalmente, o site institucional foi 

potencializado com algumas complementações necessárias, como, por exemplo, a implantação de 

uma nova rotina de publicação das convocações de reuniões ordinárias dos órgãos colegiados da 

Faculdade. 

Com relação às atividades de ensino, no período correspondente ao semestre letivo 2020.1, ficaram 

suspensas as aulas nos dois cursos de graduação (diurno e noturno). Ficou a critério dos docentes 

manter contato remoto com os estudantes, enviando-lhes materiais e respondendo 

questionamentos referentes aos componentes curriculares, de modo a estimular os estudos e a 

aproximação com a formação profissional. Este contato, contudo, não pretendeu, em nenhuma 

hipótese, configurar atividade de desenvolvimento dos componentes curriculares, levando em 

consideração que alguns dos estudantes poderiam ter dificuldades de acesso à internet e seriam, 

desta forma, prejudicados pela realização de atividades à distância que não estavam previamente 

planejadas. 

Nos meses de junho e julho de 2020, a FAUFBA contribuiu para a construção da proposta 

intitulada "UFBA em movimento", lançada pela Administração Central à comunidade UFBA, 

cuja finalidade foi desenhar e apresentar as atividades da Universidade em cenários diversos da 

pandemia. Essa proposta foi aberta a contribuições diversas da comunidade mediante mensagens 

recebidas pelos canais institucionais. 

A Faculdade de Arquitetura, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento da proposta geral, 

elaborou sua contribuição, denominada “FAUFBA em movimento”, na qual foram apresentados 

os trabalhos em andamento em três frentes de atuação, visando ao planejamento e atendimento às 

demandas de possíveis desdobramentos no retorno ao trabalho acadêmico de forma remota ou de 

forma presencial no campus, ainda que parcialmente, a saber: 

 Frente didático-pedagógica: desenho de experimento ligado ao ensino remoto de projeto de 

arquitetura e urbanismo, o 1º workshop online FAUFBA 2020, atividade não obrigatória, mas de 
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caráter mobilizatório, visando à experimentação livre de limites e potencialidades do exercício 

acadêmico de projeto em tempos de isolamento social, bem como aglutinadora de ideias e 

contribuições da FAUFBA para, dentre outros, os próprios espaços escolares da Universidade; 

 Frente espaço físico: grupo de trabalho para análise, planejamento e identificação dos limites 

e potencialidades do espaço físico da Faculdade de Arquitetura da UFBA, dentre outras propostas; 

 Frente à assistência estudantil: grupo de trabalho para desenvolvimento de ações 

afirmativas, assistência estudantil, promoção da diversidade e políticas antirracistas. 

No dia 5 de junho de 2020, após a regulamentação de encontros virtuais para órgãos colegiados 

da UFBA indicada pelo Ofício n. 08/2020 do Gabinete da Reitoria, foi realizada a primeira reunião 

formal da Congregação da FAUFBA desde a suspensão das atividades presenciais, ocorrida em 

19 de março de 2020. Nesta oportunidade, foi aprovada a criação de dois importantes grupos de 

trabalho: 

 O primeiro deles voltado para a análise, planejamento e identificação dos limites e 

potencialidades do espaço físico da Faculdade de Arquitetura da UFBA num possível retorno às 

atividades presenciais, ajudando a Diretoria em suas decisões e, de forma mais ampla, também 

auxiliando aos trabalhos em curso na Administração Central da Universidade para definição dos 

critérios sanitários que precisam nortear a volta aos campi, quando oportuno. 

 O grupo de trabalho Dabòbò foi criado para pensar iniciativas ligadas às ações afirmativas, 

assistência estudantil, promoção da diversidade e políticas antirracistas, visando a também ampliar 

o cuidado com a comunidade discente da FAUFBA e avançar em aspectos sociais importantes no 

âmbito de nossa comunidade. A iniciativa, articulada com a missão mais abrangente da Pró-reitoria 

de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE), foi concebida com o propósito de ajudar 

a Diretoria a estruturar apoio aos estudantes da FAUFBA em situação de vulnerabilidade social 

no contexto da Covid-19 e no futuro, bem como a construir de forma transparente e tenaz o debate 

em torno ao tema da diversidade na Faculdade de Arquitetura. 

No dia 28 de julho de 2020, os Colegiados de Graduação da FAUFBA, dos cursos diurno e 

noturno, em Reunião Extraordinária Conjunta, debateram sobre o planejamento acadêmico do 

Semestre Letivo Suplementar (SLS), denominado de “2020.3”. Inicialmente foi apresentada a 

síntese dos resultados da pesquisa realizada com os estudantes de graduação acerca do SLS, a 

partir de formulário Google Forms, conforme elaborado pelos Colegiados junto à representação 

estudantil, visando auxiliar o planejamento acadêmico para esse semestre. O questionário foi 

divulgado nas listas dos discentes da FAUFBA no dia 23/07/2020, sendo destacada no email a 

importância de que os Colegiados obtivessem resposta até o dia 26/07/2020 para permiti-los 

analisar, em tempo hábil, os dados a serem apresentados na reunião. Os principais resultados desse 
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questionário e discussões do pleno constam na síntese desta reunião extraordinária conjunta. Ao 

final, foi aprovado, por unanimidade, o encaminhamento de que os Colegiados redigissem um 

relato e o enviassem, juntamente com a apresentação dos questionários, à Direção da FAUFBA, 

Coordenação Acadêmica e Núcleos Acadêmicos para dar continuidade às discussões sobre o 

planejamento do SLS. 

Assim, a partir de amplo debate e significativo esforço coletivo da comunidade de professores, 

estudantes e técnicos administrativos da FAUFBA, especialmente de Colegiados de Curso, 

Coordenação Acadêmica, suas equipes técnicas, Núcleos Acadêmicos e DEA, foi elaborada a 

Programação Didática para o Semestre Letivo Suplementar (SLS) 2020 da Faculdade de 

Arquitetura da UFBA, sintetizada no caderno intitulado “Semestre Letivo Suplementar 2020 - 

Programação Didática” (disponível em Anexo), cuja primeira edição foi compartilhada no início 

do mês de setembro. O objetivo do documento foi registrar as atividades oferecidas aos estudantes 

da FAUFBA e de outros colegiados no Semestre Letivo Suplementar (SLS) 2020, para o período 

de 08/09/2020 a 18/12/2020. 

Essa programação consiste no conjunto de atividades organizadas pelos Núcleos Acadêmicos, a 

Coordenação Acadêmica, os Colegiados dos cursos de graduação diurno e noturno e os Colegiados 

das pós-graduações, no caso, o Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo 

(PPGAU), o Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos 

Históricos (MP-CECRE) e a Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade 

(RAU+E). 
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3. AVALIAÇÃO DO PLANO ANUAL DA UNIDADE UNIVERSITÁRIA (PLANO 

DIRETOR DA UNIDADE – PDU) 

A Diretoria da FAUFBA, desde o exercício de 2014, está impulsionando a implantação de uma 

cultura de planejamento e controle tanto das atividades-fim quanto das atividades-meio, podendo 

contar com o ingresso de dois Administradores na Unidade (três, a partir de dezembro de 2018) e 

com o trabalho da Coordenação de Apoio Administrativo e da Coordenação de Apoio Acadêmico. 

Além da demanda institucional crescente no sentido de desenvolver, implementar e avaliar um 

Plano de Desenvolvimento da Unidade – PDU, existe uma necessidade interna de adotar, 

desenvolver e aprimorar estratégias que permitam um planejamento de médio/longo prazo e 

ferramentas de gestão, que através do acompanhamento e controle das atividades, fortaleçam a 

governança da FAUFBA. 

Para tanto, por meio do monitoramento contínuo da estrutura organizacional, da atualização dos 

procedimentos internos da Unidade e de reuniões mantidas na Congregação, em cada uma das 

áreas e interáreas administrativas e acadêmicas, foi estudado, como núcleo fundamental da 

construção do PDU, um sistema de Objetivos e Metas que estivesse alinhado às Diretrizes 

estratégicas da UFBA como um todo e, ao mesmo tempo, adaptado às necessidades específicas da 

FAUFBA. 

Os resultados da gestão alcançados ao longo de 2020 estão reportados sinteticamente no item 3.1 

a seguir, em correspondência de cada um dos dez objetivos relacionados, e descritos 

detalhadamente nas respectivas seções deste Relatório de Gestão. 

Vale destacar que, na atualidade, os procedimentos de coleta dos dados necessários para a obtenção 

dos respectivos indicadores contemplados nas metas do PDU requerem um grande esforço, 

levando em conta as limitações das atuais ferramentas disponibilizadas pela Superintendência de 

Tecnologia da Informação – STI da UFBA. Apesar da introdução do Sistema Integrado de Gestão 

das Atividades Acadêmicas – SIGAA, essas dificuldades ainda não foram completamente 

superadas. 

À luz dos resultados obtidos nos exercícios anteriores, os objetivos estratégicos e as metas 

institucionais do PDU foram atualizados e projetados para o exercício de 2020, conforme descrito 

a seguir. Adicionalmente, foram construídos indicadores para viabilizar a medição de cada uma 

das metas estabelecidas. 

Nesse trabalho de aprimoramento do PDU, foi levada em conta a necessidade de que os 

indicadores pudessem ser coletados e mensurados periodicamente sem provocar custos 

insustentáveis para a Unidade. 

Neste sentido, para a avaliação e a escolha das metas institucionais e dos respectivos indicadores, 
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decidiu-se aplicar a técnica SMART, baseada na Teoria da Fixação de Objetivos de Edwin Locke 

e colaboradores (1981), a qual propõe a adoção da prática de estabelecimento de metas como fator 

motivacional para um trabalho mais eficaz e eficiente.1 Assim, foram selecionados metas e 

indicadores que fossem simultaneamente: 

1. Específicos (Specific); 

2. Mensuráveis (Measurable); 

3. Alcançáveis (Attainable); 

4. Relevantes (Relevant); 

5. Com prazos (Time-based). 

Quanto à análise de riscos, oportunidades e perspectivas, entende-se que esta demanda merece um 

aprofundamento e amadurecimento maior por parte da FAUFBA e da equipe que coordena a 

elaboração e o acompanhamento do PDU. Avaliou-se, então, que a análise de riscos será conduzida 

no exercício de 2021. Quanto às oportunidades e perspectivas, após cada quadro reportado na 

seção 3.1, estão colocados comentários avaliativos que contextualizam os resultados obtidos, as 

oportunidades e perspectivas identificadas para cada um dos eixos correspondentes às atividades-

fim (3.1.1 a 3.1.5) e atividades-meio (3.1.6 a 3.1.10). 

3.1. Objetivos, metas, indicadores e resultados alcançados 

3.1.1. Ensino 

Objetivo: Ampliação das oportunidades e da qualidade da formação oferecida aos alunos dos 

cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo e dos cursos de pós-graduação stricto sensu 

(Mestrado e Doutorado em Arquitetura e Urbanismo – PPG-AU e o Mestrado Profissional em 

Conservação e Restauro de Monumentos e Núcleos Históricos – MP-CECRE), bem como o lato 

sensu (Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia – Residência AU+E), a 

fim de atender a demanda social por Arquitetos qualificados, bem como Mestres e Doutores 

competentes nas áreas de Arquitetura e Urbanismo. 

Quadro 1 – PDU: atividades de ensino 
Metas Indicadores Resultados alcançados 
Manter ambos os cursos de 
Graduação com CPC igual ou 
superior a 4 na avaliação do INEP. 

Nota ENADE dos cursos de 
Arquitetura e Urbanismo da 
FAUFBA – Diurno e Noturno – 
igual ou superior a 4. 

Avaliação do ENADE realizada em 
2019 (divulgada pelo MEC em 
ago./2020): os cursos de Arquitetura 
e Urbanismo da FAUFBA – Diurno e 
Noturno – obtiveram a nota 4, em 
uma escala que varia de 1 a 5. 

 
1 LOCKE, E. A. et al. Goal setting and task performance: 1969–1980. Psychological Bulletin, v. 90, n. 1, p. 125, 

1981. 
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Conseguir nota igual ou superior a 
5 na avaliação do PPG-AU e do 
MP-CECRE pela CAPES. 

Nota da avaliação do PPG-AU e do 
MP-CECRE pela CAPES igual ou 
superior a 5. 

Avaliação pela CAPES do quadriênio 
2017-2020 realizada em 2021: os 
programas ainda estão sendo 
avaliados. 

Número de alunos da Graduação 
formandos em cada período letivo 
superior à média dos últimos 10 
semestres 

Média dos últimos 10 semestres: 54 
formandos (46 do diurno e 8 do 
noturno) 

SLS: 63 formandos. 
(38 Diurno, 25 Noturno) 
Apesar de superior, deve-se 
considerar que o Semestre Letivo 
Suplementar foi o único período 
letivo de 2020. 

Levantar dados para medir o grau 
de envolvimento do discente com a 
Pós-Graduação (GEPG) e, 
sucessivamente, fixar o valor a ser 
atingido em cada exercício 

Alunos da Graduação matriculados 
em disciplinas da Pós-Graduação 

2016: 6; 
2017: 9; 
2018: 8; 
2019: 5 
2020 - SLS 
Diurno:53 
Noturno:28 
Houve um aporte de turmas da Pós-
Graduação abertas para a Graduação 
para compensar o déficit de vagas do 
SLS 

Revisão, avaliação e atualização 
das estruturas curriculares – 
atualmente em fase de discussão – 
em ambos os cursos de graduação 
(Diurno e Noturno), numa visão 
integrada do projeto político-
pedagógico, desde que cada curso 
mantenha suas especificidades 

Constituição de Comissão de 
Elaboração do Projeto Político 
Pedagógico (PPP) da FAUFBA; 
Quantidade de reuniões sobre 
Projeto Político Pedagógico (PPP). 

Constituída, pela portaria nº 03/2019 
de 24/04/2019, a Comissão de 
Elaboração PPP da FAUFBA, 
composta por 16 docentes, 04 
estudantes e 01 servidor TAE; 
Realizada reunião ampliada, em 
27/09/2019, voltada para a 
apresentação e a discussão de 
relatórios e propostas sobre o Curso 
Diurno, sua Matriz Curricular e as 
respectivas Ementas; 
Realizado Seminário - Projeto 
Político Pedagógico (PPP) do curso 
diurno da FAUFBA nos dias de 11 a 
13/03/2020 – um Seminário para 
discussão e construção conjunta do 
PPP, enquanto momento de ampla 
integração de toda a comunidade 
FAUFBA 

Fonte: elaboração própria. 

A aplicação das provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2020 

estava prevista para o dia 22 de novembro, mas em decorrência das restrições impostas pela 

pandemia da Covid-19 foi adiada para 2021 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em publicação divulgada em 01 de julho de 2020. 

O PPG-AU e o MP-CECRE se encontram em período de avaliação quadrienal pela CAPES 

abrangendo o período de 2017 a 2020, portanto ainda não se tem ciência da nota de avaliação para 

o período. 

Os Trabalhos Finais da Graduação (TFG) do SLS 2020 foram organizados e publicados em um 

anuário, anexo a este relatório, com a programação das defesas que ocorreram no período de 07 a 

18 de dezembro de 2020 e sob a coordenação dos docentes Érica Checcucci (diurno) e Carlos 
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Bomfim (noturno). No perfil da rede social da FAUFBA no Instagram, o @faufba, também foram 

divulgados em uma exposição virtual os TFGs do SLS 2020. 

O seminário realizado para discussão do PPP do curso diurno teve a participação de docentes, 

discentes e técnicos-administrativos da FAUFBA e pautou como principais temas a Matriz 

Curricular, Ciclos de Projeto e Política de Extensão e Calendário 2020. A programação foi 

composta das seguintes mesas: Matriz curricular: apresentação da proposta da comissão, cadeias 

de disciplinas do Núcleo de Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e Planejamento (NEGSPP), 

cadeias de disciplinas do Núcleo de Tecnologia, Projeto e Planejamento (NTPP), cadeias de 

disciplinas do Núcleo de Teoria, História, Projeto e Planejamento (NTHPP) e processos 

metodológicos, pedagógicos e integrativos – articulação dos 03 eixos apresentados. Ciclos de 

projeto: apresentação da metodologia e diretrizes gerais da proposta de ensino de projeto e 

planejamento, Ateliês 2 e 3, Ateliê 4, Ateliê 1 e Ateliê 5. Política de Extensão e Calendário 2020: 

apresentação da extensão na estrutura curricular, apresentação de experiências atuais, legislação e 

articulação das atividades extensionistas na nova matriz, apresentação da síntese dos dois 

primeiros dias de discussão, apresentação da estrutura do PPP em processo de elaboração e 

proposta de construção de calendário de discussões e aprovações (NDE + Colegiado + Diretoria 

da FAUFBA). Cinco dias após a realização do seminário as atividades presenciais foram suspensas 

impactando no não prosseguimento das ações da comissão, que está se estruturando para a 

continuidade dos trabalhos. 

3.1.2. Pesquisa 

Objetivo: Fortalecer a atividade de pesquisa da Faculdade de Arquitetura e das Unidades parceiras, 

desde a iniciação científica dos graduandos até as pesquisas de Pós-Doutorado, ampliando e 

qualificando a produção científica no campo e os investimentos em produção tecnológica, cultural 

e social inovadoras, de modo que a produção de conhecimento seja um eixo central da formação 

de estudantes e pesquisadores e instrumento de transformação e inclusão social. 

Quadro 2 – PDU: atividades de pesquisa 
Metas Indicadores Resultados alcançados 
Levantar dados para medir os 
indicadores de publicação do corpo 
docente e discente e, 
sucessivamente, fixar os valores a 
serem atingidos em cada exercício 

Quantidade de trabalhos publicados 
pelo corpo docente; 
 
Quantidade de trabalhos publicados 
pelo corpo discente 

● Autoria ou coautoria de livro 
especializado: 05 
● Organização de livro: 11 
● Capítulo de Livro: 34 
● Publicação de artigo em 
periódico especializado em autoria ou 
coautoria: 23 
● Publicação de trabalhos 
completos em anais de congressos ou 
simpósios, suplementos de periódicos 
ou cadernos especiais de jornais, na 
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área de atuação do docente em autoria 
ou coautoria: 19 
● Obras artísticas, científicas, 
técnicas ou outras na área de atuação do 
docente em autoria ou coautoria: 18 
● Publicações em sites e blogs na 
área de atuação do docente em autoria 
ou coautoria: 07 
● Formatação e/ou alimentação de 
sites vinculados às pesquisas 
individualmente ou em grupo: 18 
● Consultoria, Assessoria Técnica 
e Pareceres: 03 
 
Não implementado para discentes 

Levantar dados para medir o ICPA 
I (índice de Consolidação da 
Pesquisa I), considerando a 
quantidade e a qualidade das bolsas 
de produtividade científica dos 
docentes da Universidade e, 
sucessivamente, fixar o índice a ser 
atingido em cada exercício 

Quantidade de docentes da 
FAUFBA com bolsas de 
produtividade em pesquisa 
científica do CNPq, segundo 
classificação do próprio conselho 

● Bolsa de produtividade em 
pesquisa Sênior do CNPq: 01 
● Bolsa de produtividade em 
pesquisa 1A do CNPq: 03 
● Bolsa de produtividade em 
pesquisa 1B do CNPq: 02 
● Bolsa de produtividade em 
pesquisa 1C do CNPq: 01 
● Bolsa de produtividade em 
pesquisa Nível 2 do CNPq: 03 

Fonte: elaboração própria. 

As informações sobre a produção docente foram colhidas a partir de consulta aos RITs e ao Lattes 

dos docentes. No que se refere às bolsas de produtividade em pesquisa do CNPq, as informações 

estão disponíveis no site do PPG-AU - campo perfil do corpo docente, bem como em reportagem 

publicada pelo jornal online Correio 24h intitulada “Cérebros da UFBA” onde figuram os três 

docentes com bolsa produtividade 1 A, nível máximo de pesquisa no Brasil, são eles: Ana Maria 

Fernandes, Paola Berenstein e Pasqualino Magnavita. A reportagem se encontra disponível no 

link: <https://especiais.correio24horas.com.br/ocerebrodaufba/>. 

3.1.3. Extensão  

Objetivo: Aprofundar os impactos sociais das atividades de ensino e pesquisa da FAUFBA através 

de experiências extensionistas, modo privilegiado de cumprimento da formação universitária 

socialmente referenciada e da dimensão pública da instituição no âmbito da Universidade Federal 

da Bahia. 

Quadro 3 – PDU: atividades de extensão 
Metas Indicadores Resultados alcançados 
Levantar dados para medir o 
envolvimento dos alunos da 
Graduação e da Pós-graduação da 
FAUFBA e das Unidades parceiras 
em projetos de extensão 
abrangentes e institucionalizados 
(quantidade de alunos 

Percentual de alunos da Graduação 
e da Pós-graduação da FAUFBA 
envolvidos em atividades 
extensionistas 

26 alunos da graduação envolvidos 
em projetos de extensão de caráter 
permanente; 
33 alunos da graduação e 05 alunos da 
pós-graduação envolvidos em 
projetos de extensão de caráter 
eventual. 
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extensionistas) e, sucessivamente, 
fixar o percentual a ser atingido em 
cada exercício 

Total: 59 alunos da graduação e 05 da 
pós-graduação 

Implantar dispositivos 
institucionais que assegurem a 
consolidação e a qualificação das 
atividades de extensão 

Indicador a definir - 

Fonte: elaboração própria. 

Os dados sobre o envolvimento dos alunos de graduação e de pós-graduação em atividades 

extensionistas foram retirados dos RITs que, no ano de 2020, faltou ser respondido por 12% do 

corpo docente da FAUFBA, o que sinaliza que o número de discentes pode ser maior, ainda que, 

em alguns casos, o mesmo discente pode estar envolvido em mais de um projeto de extensão. 

3.1.4. Internacionalização 

Objetivo: Elevar o grau de internacionalização das relações institucionais e acadêmicas da 

FAUFBA e das Unidades parceiras, mediante ampliação das oportunidades de formação 

profissional e de intercâmbio, inclusive na produção de conhecimentos e produtos tecnológicos, 

culturais e sociais inovadores. 

Quadro 4 – PDU: atividades de internacionalização 
Metas Indicadores Resultados alcançados 
Levantar dados para medir o valor 
da razão entre o número de 
publicações indexadas e o número 
de docentes e, sucessivamente, fixar 
o valor a ser atingido em cada 
exercício 

Razão entre o número de 
publicações indexadas e o número 
de docentes 

Não implementado 

Contabilizar o número de alunos da 
Graduação e Pós-Graduação da 
FAUFBA, bem como o número de 
instituições acadêmicas de outros 
países, em atividades de 
intercâmbio internacional e, 
sucessivamente, fixar o aumento 
percentual a ser atingido em cada 
exercício 

Quantidade de alunos da Graduação 
e Pós-Graduação da FAUFBA 
envolvidos em atividades de 
intercâmbio internacional; 
 
Quantidade de instituições 
acadêmicas de outros países 
envolvidas em atividades de 
intercâmbio internacional 

Alunos da Graduação em intercâmbio 
em 2020: 0. 
(Não foram mantidos intercâmbios 
para estudantes dos Cursos de 
Graduação no ano de 2020, devido às 
restrições sanitárias impostas para o 
enfrentamento da Covid-19). 
Alunos da Pós-Graduação em 
intercâmbio em 2020: 02. 
 
Convênios com instituições 
internacionais: 03 

Contabilizar o número de 
professores visitantes de 
instituições acadêmicas de outros 
países e, sucessivamente, fixar o 
aumento percentual a ser atingido 
em cada exercício 

Quantidade de professores 
visitantes de instituições 
acadêmicas de outros países 

Não implementado 

Posicionar a FAUFBA entre as 
Faculdades/Escolas de Arquitetura 
mais internacionalizadas entre as 
instituições federais de ensino 
superior, por meio da obtenção de 
melhores indicadores na produção 

Indicador a definir - 
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bibliográfica, na mobilidade 
estudantil e nos acordos de 
colaboração 

Fonte: elaboração própria. 

3.1.5. Comunicação e transparência  

Objetivo: Promover a visibilidade e a transparência de informações, atividades, ações e serviços 

da FAUFBA, mantendo sua imagem e significado social como instituição inclusiva e de excelência 

e ampliando suas relações institucionais dentro e fora da UFBA. 

Quadro 5 – PDU: ações de comunicação e transparência 
Metas Indicadores Resultados alcançados 
Atualização de 100% das atividades 
principais de cada 
setor/núcleo/equipe – já descritas 
nos relatórios encaminhados para a 
Comissão de Ajuste de Jornada 
(CAJ) – com a especificação do 
pessoal envolvido 

Percentual das atividades principais 
de cada setor/núcleo/equipe 
descritas nos relatórios para CAJ 

100% das atividades documentadas 
pelos setores que apresentaram 
demanda para a CAJ - As propostas 
de todos os setores interessados 
foram elaboradas, porém ainda não 
refletem 100% de documentação das 
atividades dos setores 

Implementar e manter meios de 
difusão de informações 
institucionais 

Existência de um sistema/estrutura 
para a Comunicação Institucional 

E-mail institucional funcionando 
normalmente. 
Site eletrônico com acessos e 
conteúdos atualizados 
(https://arquitetura.ufba.br); 
Criação de perfil na rede social 
Instagram (@faufba) com 1.601 
seguidores; 
Transmissão de eventos online pelo 
canal do YouTube com 490 inscritos 
no canal. 

Ampliar a imagem social positiva 
da FAUFBA na comunidade 
interna, na comunidade acadêmica 
da UFBA e na sociedade 

Quantidade de notícias/mês; 
Existência de um Boletim para 
divulgação de notícias para a 
comunidade interna e a sociedade 

Apesar das inúmeras notícias 
divulgadas, nos diversos meios de 
comunicação que a FAUFBA dispõe, 
não foi implementado um mecanismo 
de contabilidade das notícias por mês 
e nem formalizada a elaboração de 
um boletim 

Fonte: elaboração própria. 

O e-mail institucional tem funcionado normalmente propiciando a interação da direção e da 

coordenação administrativa e financeira com os setores internos e externos à FAUFBA, e 

informando aos corpos docente, discente e técnico-administrativo os assuntos pertinentes e de 

interesse desses grupos para as tomadas de resoluções necessárias. No ano de 2020 foi solicitado 

um aumento do espaço utilizado para melhorar a operacionalização do e-mail. 

O site eletrônico da FAUFBA passou por atualizações em seu layout propiciando a melhor 

visualização de notícias e eventos, de informes e comunicados, com a inserção de convocações e 

posterior atas das reuniões da congregação e dos colegiados de graduação dando maior 

transparência às ações da faculdade e de seus setores. Também foram atualizados junto ao STI os 

acessos ao site para uma melhor dinâmica de postagem e atualização de conteúdos pelos diversos 
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setores da unidade. 

O perfil social na rede Instagram foi criado e tem sido alimentado periodicamente dando 

publicidade a eventos da FAUFBA, da UFBA e do universo da arquitetura, do urbanismo e outros 

temas transversais e atuais. Ao mesmo tempo que se constitui como um canal de interação com o 

público da comunidade acadêmica, mas também da sociedade em geral. Assim, foram divulgadas, 

dentre outras ações: 

 em abril, a integração da FAUFBA com o apoio do FADIGA - Laboratório de FAbricação 

DIGItal da Arquitetura ao projeto FACE SHIELD for LIFE 3D para a produção de Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI) que foram distribuídos para a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 

(SESAB) encaminhar para os hospitais de Salvador. O lançamento do “Manual de Orientações da 

Arquitetura Hospitalar para Controle de Contágio do COVID-19 em Ambiente Residencial” pelo 

Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar (GEA-hosp), da Faculdade de 

Arquitetura da Universidade Federal da Bahia e pela Associação Brasileira para o 

Desenvolvimento do Edifício Hospitalar (ABDEH), objetivando orientar a comunidade sobre os 

cuidados do meio ambiente construído residencial que facilitem as rotinas de higiene e isolamento 

mais adequadas, alternativas para a contenção da pandemia. O funcionamento do projeto 

interAGIRssa, desenvolvido pelo grupo de pesquisa EtniCidades da FAUFBA. Com a proposta de 

mapear ações comunitárias de combate ao Covid-19 na cidade de Salvador e o objetivo de 

fomentar redes de colaboração e de solidariedade, no contexto de pandemia. Ação do curso de 

Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade, na modalidade Residência 

em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia – Residência AU+E/UFBA, denominada MOBILIZA 

RAUE, com o objetivo de ser uma ferramenta de visibilidade de Comunidades, Doadores E Ações 

Existentes De Apoio, para auxiliar em serviços necessários às comunidades de Salvador, como: 

materiais de higiene pessoal e de limpeza, comida, renda e outras contribuições emergenciais, 

assim como dar visibilidade a comunidades que estão sem serviços básicos, como abastecimento 

de água. 

 em maio, o congresso virtual da UFBA 2020, com participação diversa na programação do 

evento, dentre elas no projeto “UFBA mostra sua cara” que objetiva facilitar a troca de 

experiências e informações profissionais voltadas aos alunos de escolas do Ensino Médio, 

fortalecendo o ensino de graduação e divulgando os valores da Universidade. 

 em julho, a realização do Workshop On-line de Projeto FAUFBA 2020 que teve o intuito de 

debater e projetar soluções para arquitetura emergencial e arquitetura da saúde, habitação e espaço 

urbanos e arquitetura escolar/universitária, pensando em contribuições da Arquitetura e do 

Urbanismo no contexto de enfrentamento à Covid-19. 
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 em agosto, a primeira reunião do Grupo de Trabalho Dabòbò para Estudo das Iniciativas 

Ligadas às Ações Afirmativas, Assistência Estudantil, Promoção da Diversidade e Políticas 

Antirracistas no âmbito da FAUFBA, que tem representantes discentes da graduação e da pós-

graduação, do corpo técnico-administrativo e docentes ligados aos três núcleos acadêmicos da 

FAUFBA. De lives realizadas pelo Diretório Estudantil de Arquitetura (DEA) para apresentação, 

tirar dúvidas e ter debates sobre o SLS 2020. E do Seminário NEGSPP / FAUFBA. Competências 

Digitais para o Ensino-aprendizagem que ocorreu nas semanas de 03 a 07/08 e de 10 a 14/08/2020. 

Com apresentações e oficinas buscou-se promover uma troca de experiências que pudesse 

contribuir para o desenvolvimento de competências digitais dos docentes na utilização de 

tecnologias remotas e de metodologias didáticas remotas ou híbridas. 

 em setembro, o início da série "Conversas de segunda" promovida pelo Programa de Pós-

graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) da FAUFBA, que visa a conversas sobre temas 

atuais ligados à pós-graduação e à pesquisa, que retoma iniciativas anteriores da instituição. 

Inaugurada com o ex Reitor da UFBA, Naomar Almeida Filho (ISC/UFBA e IEA/USP), falando 

sobre "Transdisciplinaridade, pandemia, EAD: questões entrecruzadas" e tendo como debatedores, 

as professoras Ana Fernandes e Naia Alban e o professor Nivaldo Andrade. 

 em novembro, a realização da sexta edição do Seminário Salvador e suas Cores 2020: 

Ensino, Pesquisa e Extensão das Relações Étnico-raciais nos Cursos de Arquitetura e Urbanismo 

no Brasil e África, que têm como objetivo promover a construção de um campo de debate, troca 

de experiências acadêmicas entre universidades brasileiras e africanas sobre a problematização, 

operacionalização e implementação do ensino, pesquisa e extensão das relações étnico-raciais, 

estudos africanos e afro-brasileiros nos currículos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo na 

graduação e pós-graduação. Este seminário integra o Novembro Negro na UFBA, evento 

organizado pela PROAE – Pró-reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da UFBA. 

 em dezembro, o anuário dos Trabalhos Finais de Graduação (TFG) do SLS 2020 e a 

programação da exposição online na própria rede Instagram. 

Ademais, relatórios acadêmicos (SLS, TFG, de grupos de pesquisa) e administrativos 

(Zoneamento, Manutenção, Diretrizes e prioridades orçamentárias) foram elaborados para o 

acompanhamento, controle, melhoria e transparência das atividades realizadas ao longo do ano de 

2020 e publicizados no site eletrônico da FAUFBA. 
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3.1.6. Governança 

Objetivo: Aprimorar e fortalecer os processos e os instrumentos de governança institucional da 

FAUFBA, com o fomento da integração, articulação e sinergia das atividades-fim (ensino, 

pesquisa e extensão) e das atividades-meio. 

Quadro 6 – PDU: ações de governança 
Metas Indicadores Resultados alcançados 
Reformulação da utilização dos 
espaços destinados a grupos de 
pesquisa para a fruição da 
comunidade acadêmica 

Razão entre quantidade de espaços 
disponibilizados para a comunidade 
acadêmica e quantidade de espaços 
totais (laboratórios + grupos de 
pesquisa) 

Meta/indicador a ser implementado a 
partir de 2021 

Dar continuidade ao Plano de 
Diretor da Unidade (PDU) como 
instrumento estratégico de gestão 
para o planejamento e o controle 
das atividades-fim e das atividades-
meio da FAUFBA, objetivando o 
desenvolvimento de uma cultura de 
governança institucional 

Percentual de indicadores definidos 
e implementados no PDU; 
Quantidade de reuniões e oficinas 
voltadas para a disseminação do 
PDU 

PDU elaborado com continuidade 
desde o Relatório de Gestão do 
exercício de 2017. 
Foram definidos 47 indicadores dos 
51 previstos, o que corresponde a 
92% do conjunto de indicadores; 
Dos 47 indicadores definidos foram 
implementados 32, correspondentes a 
68% do total dos indicadores 
previstos. 
Em 2020, não ocorreram 
reuniões/oficinas específicas sobre o 
PDU, porém o plano foi discutido em 
reuniões das áreas administrativa e 
acadêmica 

Atualizar o Regimento Interno da 
FAUFBA de acordo com as 
alterações na Estrutura 
Organizacional e nos Processos 
Operacionais implementados 

Inserção do tema na pauta da 
Congregação para sucessiva 
discussão na Unidade; 
Condução de estudo específico 
sobre a atualização do Regimento 
Interno da FAUFBA; 
Definição de um Calendário de 
trabalho 

Não implementados 

Continuidade na definição e 
implantação de Procedimentos 
Operacionais (POs) objetivando 
maior clareza nas relações entre 
setores e na definição das 
respectivas responsabilidades na 
gestão dos processos 

Elaboração de um projeto 
específico para o diagnóstico e o 
aprimoramento do sistema 
administrativo da FAUFBA; 
Razão entre quantidade de POs 
finalizados e POs previstos no 
projeto de melhoria do sistema 
administrativo 

Projeto “Diagnóstico e 
Aprimoramento do Sistema 
Administrativo da FAUFBA” - Edital 
PROAE Permanecer 2019: obtenção 
de 02 bolsistas de julho/2019 a 
junho/2020 (suspenso pela PROAE a 
partir de março/2020); 
Total de POs previstos: 22. 
POs concluídos: 14 (64%); 
POs a aprovar: 02 (9%); 
POs a revisar: 02 (9%); 
POs em construção: 04 (18%) 

Criar e manter um sistema 
permanente de acompanhamento da 
satisfação dos usuários sobre a 
qualidade dos principais serviços 
universitários 

Disponibilização de um sistema – 
analógico ou digital – para o 
recebimento das 
sugestões/reclamações em cada 
núcleo/setor da Unidade 

Não implementado 

Implementar turnos de trabalhos 
contínuos tanto na área 
administrativa quanto na área 
acadêmica, visando à melhoria do 
atendimento e a sucessiva 

Percentual das áreas com turnos 
contínuos implementados na 
Unidade 

Áreas da FAUFBA: 
- Biblioteca: turno contínuo aprovado 
(2019); 
- Apoio Acadêmico: turno contínuo 
aprovado (2019); 
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formalização - Apoio Administrativo: turno 
contínuo devolvido para ajustes; 
- Secretaria da Pós-Graduação: turno 
contínuo devolvido para ajustes; 
- Diretoria: turno contínuo 
elaborado/não encaminhado (devido 
à quantidade insuficiente de 
servidores lotados no setor). 
Resultados parciais: encaminhado em 
80% das áreas; aprovado em 40% das 
áreas. 

Fonte: elaboração própria. 

Entre os principais instrumentos de governança adotados pela FAUFBA, destaca-se o Plano 

Diretor da Unidade (PDU). Apesar de reuniões/oficinas específicas sobre o PDU não terem 

ocorrido em 2020, o tema foi discutido em diversas reuniões das áreas administrativa e acadêmica. 

Na Faculdade de Arquitetura, começou-se um processo de construção participativa do plano com 

a colaboração dos vários núcleos/setores da Unidade. A expectativa para 2021 é intensificar esse 

processo colaborativo para o aprimoramento do PDU e para seu uso no cotidiano da gestão, como 

ferramenta para o acompanhamento dos resultados atrelados às metas definidas para as atividades-

fim e atividades-meio. 

Além do PDU, outros instrumentos de governança, como o Regimento Interno e os Procedimentos 

Operacionais, serão avaliados constantemente, colocados em pauta para discussões coletivas e, se 

necessário, realinhados às necessidades da FAUFBA. 

Com relação à implantação dos turnos contínuos, os processos devolvidos pela CAJ Central 

ficaram paralisados em virtude da pandemia, que demandou alteração na rotina de trabalho. A 

perspectiva para 2021 é que sejam realizadas as devidas adequações destes processos para seu 

sucessivo encaminhamento à CAJ Central. 

3.1.7. Gestão 

Objetivo: Estimular a integração institucional pela adoção de boas práticas de gestão em todos os 

núcleos/setores tanto administrativos quanto acadêmicos, segundo os princípios de eficiência, 

excelência e qualidade no setor público. 

Quadro 7 – PDU: ações de gestão 
Metas Indicadores Resultados alcançados 
Adoção de boas práticas para a 
utilização/disponibilização dos 
laboratórios para permitir o acesso 
aos diferentes públicos da 
FAUFBA 

Elaboração e implementação de 
normas internas para 
utilização/disponibilização dos 
laboratórios à Comunidade 
Acadêmica 

Meta/indicador a ser implementado a 
partir de 2021 

Fomentar e participar da construção 
coletiva de táticas que visem à 
racionalização dos processos, 

Nível de envolvimento de 
diferentes núcleos/setores da 
Unidade na elaboração de planos, 

Implementação de processo 
participativo na elaboração do 
Relatório Anual de Gestão/Plano 



30 
 

diminuição de retrabalhos e 
eliminação de atividades 
desnecessárias 

propostas e relatórios institucionais Diretor da Unidade (construção 
compartilhada dos documentos por 
meio do Google Drive, reuniões entre 
Direção/Coordenação Administrativa 
e Financeira e os diferentes núcleos 
da área administrativa) 

Monitoramento constante dos 
indicadores de desempenho 
orçamentário e financeiro da 
Unidade 

Razão entre despesas empenhadas e 
receita orçamentária disponível; 
Quantidade de notas de empenho 
inscritas em restos a pagar ≤ 10 

Razão entre despesas empenhadas e 
receita orçamentária disponível = 
99,9%; 
Quantidade de notas de empenho 
inscritas em restos a pagar do 
exercício de 2020 = 53 (cinquenta e 
três) 

Continuidade na manutenção de 
reuniões entre Gerência 
Administrativo-Financeira e 
Coordenações de Apoio 
Administrativo e Acadêmico, 
visando a melhoria na comunicação 
das atividades de cada equipe, 
estabelecimento de prioridades e 
implementação de novas 
ferramentas de gestão 

Quantidade de reuniões, com 
frequência pelo menos mensal 

Em 2020, foram realizadas reuniões 
online entre Direção/Coordenação 
Administrativa e Financeira e áreas 
administrativa/acadêmica com 
frequência de, pelo menos, uma vez 
por semana. 

Realizar a integração no 
atendimento da Equipe de 
Graduação (Secretaria dos 
Colegiados) 

Grau de integração do atendimento 
da Equipe de Graduação (Secretaria 
dos Colegiados) 

O panorama atual tende a essa 
coesão: as mudanças ocorreram quase 
que naturalmente, devido à 
necessidade de que todos os técnicos 
dominem outras tarefas. No período 
de trabalho remoto, a integração se 
intensificou, graças também a uma 
comunicação mais rápida e eficiente, 
fazendo com que todos colaborassem. 
O desafio para o futuro será a 
unificação dos processos entre os 
Colegiados respeitando suas 
particularidades 

Disseminar o uso da ferramenta de 
pastas compartilhadas em rede entre 
núcleos/setores tanto 
administrativos quanto acadêmicos 

Percentual de pastas 
compartilhadas em rede nos 
núcleos/setores administrativos e 
acadêmicos 

100% implementado. 
Todas as áreas estão utilizando a 
ferramenta de pastas compartilhadas 
em rede 

Retomar a organização do Arquivo 
Intermediário 

Percentual de caixas organizadas do 
Arquivo Intermediário 

Serviço realizado com continuidade 
ao longo de 2019; retomado em 
janeiro/2020, suspenso em março 
deste ano, devido à emergência 
sanitária da Covid-19. 
Situação: no total, foram organizadas 
704 caixas-arquivo de 1.500 caixas 
totais do Arquivo Intermediário, o 
que equivale aproximadamente a 
47% do total (72 caixas-arquivo a 
mais até meados de março/2020). 

Realizar a atualização do arquivo 
dos 100% dos setores/ núcleos/ 
equipes 

Percentual de atualização e/ou 
digitalização dos documentos e 
processos que compõem o Arquivo 
Corrente 

O Apoio Administrativo e o Apoio 
Acadêmico implementaram o arquivo 
corrente 100% digital 

Fonte: elaboração própria. 

A adoção de um processo participativo na elaboração do Relatório Anual de Gestão/Plano Diretor 

da Unidade e de outros importantes documentos institucionais, a definição de Diretrizes para a 
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elaboração do orçamento anual e de prioridades para a aplicação dos recursos, a institucionalização 

de reuniões periódicas da gestão com as áreas administrativas e acadêmicas, além da 

implementação de ferramentas, como o uso das pastas compartilhadas, mais propícias à 

transparência das informações e ao trabalho colaborativo, destacam-se como excelentes exemplos 

de boas práticas que foram introduzidas e/ou potencializadas ao longo de 2020 e que serão 

fortalecidas nos anos a seguir. 

3.1.8. Pessoas 

Objetivo: Garantir uma efetiva gestão estratégica de Servidores e Funcionários lotados na 

FAUFBA, visando à valorização do trabalhador e à qualidade dos serviços prestados direta e 

indiretamente aos usuários. 

Quadro 8 – PDU: ações de gestão de pessoas 
Metas Indicadores Resultados alcançados 
Aperfeiçoar a integração das 
equipes e o compartilhamento de 
conhecimentos entre servidores e 
funcionários 

Quantidade de Servidores/ 
Funcionários integrados em uma 
única área de trabalho, permitindo 
compartilhamento de 
conhecimentos e revezamento na 
realização das tarefas 

08 (oito) TAEs e 03 (três) 
Funcionários lotados no Apoio 
Administrativo; 
08 (oito) TAEs lotados no Apoio 
Acadêmico/Colegiado; 
03 (três) TAEs e 01 (um) Funcionário 
lotados na Pós-Graduação; 
Outros TAEs: Gabinete da Direção 
(01); Arquivo (01); Biblioteca (01); 
Planejamento (01); CEAB (01); sem 
lotação específica (01). 
Outros Funcionários: Gabinete da 
Direção (01); Portaria - turno 12x36 
(02). 
Integração da equipe do Núcleo de 
Orçamento e Patrimônio e do Núcleo 
de Manutenção na área de Apoio 
Administrativo; Treinamento do 
pessoal de Apoio Acadêmico para 
rotinas de TFG e concursos de 
estudantes; 
Participação integrada das equipes de 
Apoio Acadêmico e Colegiado da 
Graduação na matrícula de 
estudantes; 
Previsão de integração do  
Gabinete da Direção e do Núcleo de 
Planejamento em um único setor que 
cuide da Gestão de Pessoas 

Treinamento de 100% do pessoal 
técnico-administrativo e do pessoal 
docente com responsabilidades 
administrativas para utilizar 
SIPAC, SIGAA e outros sistemas 
de informação implantados na 
UFBA e para realizar atos 
processuais de forma eletrônica, de 
acordo com o Processo Eletrônico 

Percentual dos TAEs participantes 
do treinamento em cada área; 
Calcular o percentual dos 
funcionários terceirizados treinados 
para uso dos sistemas de 
informação (SIPAC, SIGAA etc.) 

Apoio Administrativo: até 2020, 52% 
dos TAEs do setor foram treinados no 
UFBAPEN; 
Apoio Acadêmico/Colegiado: até 
2020, 87,5% dos TAEs do setor 
foram treinados no UFBAPEN. 
Segundo levantamento realizado pela 
Coordenação Acadêmica da 
FAUFBA, 17 docentes do quadro da 
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Nacional (PEN) Faculdade de Arquitetura fizeram o 
treinamento no UFBAPEN em 2020, 
o que corresponde a 17,3% do total. 

Continuidade na consolidação das 
lideranças e do trabalho em equipe 
nas Coordenações de Apoio 
Administrativo e Acadêmico 

Frequência das reuniões da 
Diretoria com as Coordenações: 
mínimo mensal 

Reuniões online realizadas 
semanalmente pela Direção com a 
área administrativa e a área 
acadêmica (frequência: de uma a duas 
reuniões semanais) 

Intermediar relações interpessoais 
no ambiente de trabalho, visando ao 
atendimento às demandas 
individuais alinhadas aos objetivos 
dos vários núcleos/setores e da 
Unidade como um todo 

Indicador a definir - 

Fonte: elaboração própria. 

A continuidade das ações da FAUFBA voltadas à integração de servidores e funcionários tanto 

nos setores formalmente organizados quanto em equipe designadas para o desenvolvimento de 

atividades específicas, a realização de treinamentos destinados à totalidade do pessoal para o 

melhor uso dos sistemas institucionais e a condução sistemática de reuniões com frequência 

semanal constituem ações fundamentais para o compartilhamento de conhecimentos e o  

aprimoramento das competências individuais e coletivas. Para que os efeitos destas ações 

continuem reverberando positivamente na qualidade dos serviços prestados à comunidade 

acadêmica é necessário seguir nesta direção, fortalecendo mais ainda a integração dos profissionais 

e aproveitando as necessárias oportunidades de treinamento. 

3.1.9. Convivência universitária 

Objetivo: Fomentar a convivência universitária em ambientes de aprendizagem e de trabalho 

saudáveis e inclusivos, que favoreçam a realização dos potenciais individuais e coletivos existentes 

na comunidade universitária da FAUFBA e das demais Unidades acadêmicas. 

Quadro 9 – PDU: ações para a convivência universitária 
Metas Indicadores Resultados alcançados 
Avaliar constantemente e aprimorar 
o clima organizacional 

Aplicação de um formulário online 
com professores, servidores 
técnico-administrativos, 
funcionários terceirizados e 
estudantes. 
Observação: a ferramenta foi 
proposta na oficina "Felicidade e 
Bem-estar nos Ambientes de 
Convivência: ferramenta para 
alavancar o sucesso pessoal e 
profissional" (promovida pelo 
MULTGRAF), mas ainda não foi 
aplicada para a comunidade da 
FAUFBA como um todo 

Definido um novo indicador que será 
implementado a partir de 2021 
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Levantar dados, com o auxílio da 
PROAE e da Ouvidoria da UFBA e 
também por meio das ações 
implantadas na Orientação 
Acadêmica, para observar a 
quantidade e o tipo de reclamações 
registradas a cada ano e, 
sucessivamente, fixar a redução 
percentual a ser atingida em cada 
exercício 

Sistematização dos questionários 
aplicados pelas diversas instâncias 
da FAUFBA; 
Tratamento e análise dos 
respectivos resultados para a 
tomada de decisão 

Antes e durante o SLS foram 
aplicados questionários com 
professores e alunos por diversas 
instâncias da FAUFBA (Diretório dos 
Estudantes de Arquitetura, Núcleo 
Docente Estruturante, Coordenação 
Acadêmica, Orientação Acadêmica, 
RAU+E, PPG-AU, etc.) 

Fonte: elaboração própria. 

Várias instâncias da FAUFBA aplicaram questionários antes e durante do Semestre Letivo 

Suplementar para levantar dados sobre as percepções de estudantes e servidores sobre a realização 

das atividades didáticas na modalidade remota. Existem ainda outras ações já realizadas 

(ferramenta proposta para avaliar a felicidade e o bem-estar nos ambientes de convivência 

universitária) ou iniciativas ainda em fase de estudo (como, por exemplo, a avaliação da satisfação 

dos usuários com a qualidade dos serviços universitários, conforme reportado no item 3.1.6). 

Apesar de os enfoques serem diferentes, entende-se que para os próximos semestres seja 

necessário sistematizar e coordenar essas pesquisas de satisfação, a fim de tornar mais viável sua 

fruição, análise de dados e acompanhamento contínuo dos respectivos resultados. 

3.1.10. Infraestrutura 

Objetivo: Consolidar, aperfeiçoar e qualificar a infraestrutura física, tecnológica e de serviços da 

FAUFBA, à luz do paradigma UFBA do “Campus Inteligente, Sustentável e Humanizado”. 

Quadro 10 – PDU: ações de infraestrutura 
Metas Indicadores Resultados alcançados 
Disponibilizar espaços da 
FAUFBA para a fruição dos 
diferentes públicos da comunidade 
acadêmica 

Indicador a definir - 

Realizar as intervenções 
arquitetônicas previstas, 
compativelmente com a 
disponibilização dos necessários 
recursos financeiros, de forma que 
as circulações interna e externa, 
horizontal e vertical da Unidade 
estejam solucionadas de forma 
acessível, sendo elas: a) Conclusão 
do prédio anexo; b) Reforma do 
Módulo Iansã; c) Projeto dedicado 
às áreas externas e adequações em 
acessibilidade com base em projeto 
desenvolvido pela própria 
FAUFBA em 2013, que visa a 
terminar de integrar e adequar todos 
os pavimentos e áreas deste 
complexo edificado 

Status das obras/intervenções 
arquitetônicas: cumprimento das 
etapas e previsão de término das 
obras planejadas/em andamento 

a) O prédio anexo teve a obra 
retomada em agosto/2020 pela 
empresa segunda colocada na 
licitação, com algum atraso, em 
função da pandemia do novo 
coronavírus, com previsão de término 
em junho/2021; 
b) Aprovada em Congregação 
(19/11/2020) a proposta de conversão 
do Módulo Iansã no laboratório de 
construção/ canteiro experimental 
multiusuário da FAUFBA; 
c) Não há previsão de continuidade 
para a realização do projeto 
complementar de adequação em 
acessibilidade das unidades 
existentes (obra proposta no âmbito 
do Projeto Campus Acessível da 
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SUMAI/UFBA), devido à falta de 
recursos financeiros 

Melhorar o controle de manutenção 
predial, em consonância com a meta 
UFBA para 2021 – atender 50% das 
solicitações de manutenção 
corretiva dentro do prazo 

Percentual do atendimento das 
solicitações de manutenção 
corretiva dentro do prazo alterada 
de 90% (inalcançável) para 50% 
(alcançável) 

Sistema de planilha eletrônica de 
controle alimentado constantemente. 
Atendidas com êxito 38,46% das 
solicitações de manutenção corretiva. 
(Observação: por falta das 
atualizações no sistema pela SUMAI, 
vários atendimentos foram 
executados, mas constam como “sem 
finalizar” no SIPAC) 

Impulsionar a tramitação eletrônica 
dos processos gerados na 
FAUFBA, no âmbito do Processo 
Eletrônico Nacional (PEN), a fim 
de alcançar o 100% da tramitação 
eletrônica  

Percentual dos processos 
tramitados por meio eletrônico 

Núcleo de Orçamento e 
Patrimônio/Apoio Administrativo: 
tramitação 100% eletrônica com a 
CMP para os processos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação e para os 
convênios. 
Apoio Acadêmico: implementação da 
tramitação eletrônica de 100% dos 
processos a partir de abril/2020 

Fonte: elaboração própria. 

Apesar das restrições impostas pela emergência sanitária da Covid-19, destacam-se, ao longo do 

exercício de 2020, os esforços conduzidos com êxito pela FAUFBA tanto nos avanços das 

intervenções arquitetônicas para uma melhor funcionalidade, acessibilidade e usabilidade de seus 

espaços quanto na realização das necessárias atividades de manutenção predial e melhoria dos 

equipamentos disponibilizados para os auditórios. 

Outras ações de manutenção, referentes às áreas verdes da FAUFBA foram a avaliação, 

diagnóstico e posterior erradicação de uma das mangueiras por comprometer a estrutura do lugar, 

outra mangueira também foi condenada, podas preventivas, correções visando sanar infiltrações, 

dentre outras. 
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4. FORÇA DE TRABALHO DA UNIDADE (DOCENTES, TÉCNICO- 

ADMINISTRATIVOS, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS) 

No final do exercício de 2020, a Faculdade de Arquitetura tinha alocados 101 (cento e um) 

docentes, sendo 98 (noventa e oito) efetivos e 03 (três) substitutos, e 25 (vinte e cinco) servidores 

técnico-administrativos. A FAUFBA é responsável por dois cursos de Graduação em Arquitetura 

e Urbanismo (diurno e noturno), um Programa de Pós-Graduação (PPGAU), um Mestrado 

Profissional (MP-CECRE) e uma Residência Técnica (AU+E). Dentre os professores, 18 (dezoito) 

estiveram afastados para qualificação docente, sendo 12 (doze) para Doutorado e 06 (seis) para 

Estágio Pós-doutoral. Dentre os técnico-administrativos, 02 (dois) estiveram afastados para 

qualificação, sendo um servidor para Doutorado e uma servidora para Mestrado. 

4.1. Quantitativo do corpo docente, técnico-administrativo, terceirizados e estagiários 

4.1.1. Professores efetivos 

No final do exercício 2020, de acordo com os dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão de 

Recursos Humanos (SIGRH), havia 98 (noventa e oito) professores efetivos lotados na FAUFBA. 

4.1.2. Professores substitutos 

No final do exercício 2020, de acordo com os registros da Unidade, havia 03 (três) professores 

substitutos em exercício na FAUFBA. 

4.1.3. Servidores técnico-administrativos 

No final do exercício 2020, de acordo com os dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão de 

Recursos Humanos (SIGRH), havia 25 (vinte e cinco) Servidores Técnico-Administrativos 

(TAEs) lotados na FAUFBA. 

4.1.4. Funcionários terceirizados lotados na Unidade 

Em comparação com o exercício anterior, em 2020 houve uma redução do total de pessoal 

terceirizado de 28 (vinte e oito) para 20 (vinte), pois os colaboradores de Limpeza passaram de 11 

(onze), incluindo o Supervisor, para 4 (quatro) e os Recepcionistas de 4 (quatro) para 3 (três). 

Essas alterações se devem à suspensão das atividades presenciais na UFBA para o enfrentamento 

da pandemia do novo coronavírus. Até o dia 31 de dezembro de 2020, a quantidade de prestadores 

de serviço de Portaria e Segurança permaneceu inalterada. Conforme consta no quadro abaixo. 

Quadro 11 – Lotação de funcionários terceirizados 
Serviço Empresa Função Quantidade 
Portaria Creta Comércio e Serviços Ltda. Porteiros (turno 12x36) 02 
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Portaria Creta Comércio e Serviços Ltda. Porteiro (turno administrativo) 01 

Recepção 
LOCRHON – Locação de R.H. 
Consultoria e Serviços Ltda. 

Recepcionistas (turno 
administrativo) 

03 

Segurança MAP Serviços de Segurança Vigilantes (turno 12x36) 08 
Segurança MAP Serviços de Segurança Vigilantes (turno 12x36- líderes) 02 
Limpeza Liderança Limpeza e Conservação Ltda. Colaboradores 04 
Limpeza Liderança Limpeza e Conservação Ltda. Supervisor 0 

TOTAL 20 
Fonte: elaboração própria. 

4.1.5. Estagiários/bolsistas atuantes na Unidade 

Em comparação com o ano anterior, em 2020 a quantidade de Bolsistas/Estagiários atuantes na 

FAUFBA teve um aumento de 01 bolsista: 06 (seis) bolsistas e 05 (cinco) estagiários. Vale 

observar que 03 (três) Bolsistas do programa Permanecer 2019 da PROAE e 01 (uma) Estagiária 

da PROPLAN – lotada no Núcleo de Orçamento e Patrimônio – atuaram apenas até março de 

2020, devido à suspensão das atividades presenciais. Conforme consta no quadro abaixo. 

Quadro 12 – Estagiários e Bolsistas 
Natureza Programa/Bolsa Setor de Atuação/Projeto Quantidade 

Bolsistas 
PROAE – Programas 
Especiais 

LIG_FAU 03 

Bolsistas 
PROAE – Permanecer 
2019 

Projeto “Diagnóstico e Aprimoramento do Sistema 
Administrativo da Faculdade de Arquitetura da 
UFBA” 

02 

Bolsista 
PROAE – Permanecer 
2019 

Projeto “Aprimoramento e Gerenciamento da Rotina 
do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo (PPGAU) e do Mestrado Profissional em 
Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos 
Históricos (MP-CECRE)” 

01 

Estagiários PROPLAN LIG_FAU 02 
Estagiário PROPLAN Núcleo de Orçamento e Patrimônio 01 
Estagiário PROPLAN Arquivo 01 
Estagiário PROPLAN Biblioteca 01 

TOTAL 11 
Fonte: elaboração própria. 

4.2. Principais mudanças ocorridas no exercício referentes ao corpo docente e quadro 

técnico administrativo 

Com relação ao quadro de Docentes Efetivos, ao longo do exercício de 2020, houve uma 

aposentadoria (Elisabete de Araújo Ulisses dos Santos) e o ingresso de dois docentes, ambos 

aprovados em concurso público (Ana Cecília de Andrade Teixeira e Bartira Brandão da Cunha). 

Portanto, no final do exercício, contabilizam-se 98 (noventa e oito) docentes efetivos lotados na 

FAUFBA. Os professores substitutos que atuaram ao longo do exercício foram três. 

Quanto ao quadro de Servidores Técnicos Administrativos, ao longo de 2020, não houve 

aposentadorias nem novos ingressos. Assim, a quantidade de Servidores Técnicos Administrativos 
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permanece de 25 (vinte e cinco), ainda aquém do quantitativo previsto que é de 27 (vinte e sete) 

TAEs. 

A composição do quadro atual de servidores e funcionários lotados na Biblioteca da Faculdade de 

Arquitetura da UFBA (BIB/FAUFBA) está relatada no item 5.3.1. 

Ao longo de 2020, atuaram na FAUFBA 05 (cinco) Estagiários e 06 (seis) Bolsistas, todos com 

carga horária de 20 horas semanais, sendo assim distribuídos: 

 01 (uma) Estagiária para o Núcleo de Orçamento e Patrimônio, apoiando os procedimentos 

de compra e a gestão orçamentária da Unidade até março de 2020, mês em que ocorreu a suspensão 

das atividades presenciais devido às restrições sanitárias impostas pela pandemia do novo 

coronavírus. 

 02 (dois) Estagiários para compor a equipe da FAUFBA que trabalha com a documentação 

da Unidade, sendo um lotado no Arquivo e outro na Biblioteca. 

 02 (dois) Estagiários da PROPLAN e 03 (três) Bolsistas da PROAE, lotados no Laboratório 

de Informática da Graduação - LIG_FAU. Os primeiros desenvolveram suas atividades de forma 

remota, com entrega de plano de trabalho e relatório de atividades deste período; os Bolsistas da 

tiveram suas atividades suspensas pela PROAE. 

 02 (dois) Bolsistas da PROAE / Programa Permanecer 2019, que atuaram no projeto 

“Diagnóstico e Aprimoramento do Sistema Administrativo da Faculdade de Arquitetura da 

UFBA”, até 19 de março de 2020, data na qual foram suspensas as atividades presenciais. 

 01 (um) Bolsista da PROAE / Programa Permanecer 2019, que atuou no projeto 

“Aprimoramento e Gerenciamento da Rotina do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo (PPGAU) e do Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos 

e Núcleos Históricos (MP-CECRE)”, até 19 de março de 2020, data na qual foram suspensas as 

atividades presenciais. 

4.3. Capacitação profissional (cursos, treinamentos etc.) 

4.3.1. Qualificação de pessoal docente 

Doutorado Concluído no PPG-AU/UFBA: 

 João Maurício Santana Ramos 

Doutorado Concluído em outras instituições: 

 Sanane Santos Sampaio (USP) 

Doutorado em andamento no PPG-AU/UFBA: 

 Akemi Tahara 
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 Aline de Carvalho Luther 

 Ana Gabriela Wanderley Soriano 

 Andrea Verri Bastian 

 Carlos Alberto Andrade Bomfim 

 Daniel Juracy Mellado Paz 

 Daniel Marostegan e Carneiro 

 Fabiano Mikalauskas de Souza Nogueira 

 Ícaro Vilaça Nunesmaia 

 Lucianne Fialho Batista 

 Maurício Felzemburgh Vidal 

 Patrícia Marins Farias 

 Pedro Aloisio Cedraz Nery 

 Tereza Maria Moura Freire 

Doutorado Especial em andamento no PPG-AU/UFBA: 

 Carlos Amorim Bahia 

 Geraldo Bezerra Araújo 

 Manoel Humberto Silva Santos 

 Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira 

Doutorado em andamento em outras instituições: 

 Nayara Cristina Rosa Amorim (USP) 

 Aline de Carvalho Luther (Università Sapienza di Roma, Itália, estágio doutoral) 

 Patrícia Marins Farias (Universidade de Valladolid, Espanha, estágio doutoral) 

Pós-doutorado Concluído em outras instituições: 

 Carolina Nascimento Vieira (CEFET - MG) 

 Márcia Genésia de Sant'Anna (Universidade de Paris-Leste, França) 

 Junia Cambraia Mortimer (UFMG) 

 Marcos Antonio Nunes Rodrigues (UNIFACS) 

Pós-doutorado em andamento em outras instituições: 

 Glória Cecília dos Santos Figueiredo (University College London, Londres, Reino Unido) 

 Naia Alban Suarez (Universidad Politécnica de Madrid, Espanha) 

Mestrado Acadêmico em andamento no PPG-AU/UFBA: 

 José Fernando Marinho Minho 
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Outros cursos de capacitação profissional para o pessoal docente 

 “COMO FAZER? - Redescobrindo o gosto pelo desenho geométrico”. Ano 2020 - Ed. 5 - 

Curso Remoto, promovido pela Faculdade de Arquitetura da UFBA, de 24 de junho a 07 setembro 

de 2020. Carga horária: 60 h. 

 Curso de capacitação “Moodle Instrumental para Professores da UFBA”, online, com 

duração de 30 h. 

 Curso de Especialização em Desenho Técnico Arquitetônico, Faculdade Metropolitana, 

desde junho de 2020. 

 Curso Essencial do Archicad 23 (32 h). 

 Curso de Produção de Videoaulas - EaD (80 h). 

 Curso "Raça e cidade". Organização: Escola da Cidadania, do Instituto Pólis e Coletivo 

Cartografia Negra. Agosto/2020. (evento online) 

 Curso UFBAPEN – Processo Eletrônico Nacional. UFBA, Salvador - BA, junho de 2020. 

4.3.2. Qualificação de pessoal técnico-administrativo 

Doutorado em andamento: 

 Francesco Bonelli (Núcleo de Pós-Graduação em Administração – NPGA/UFBA). 

Mestrado Acadêmico em andamento: 

 Eva Dayane Jesus dos Santos (Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – 

PPGCI/ UFBA). 

Especialização em andamento: 

 Dayane Souza Santos (Gestão em Políticas Públicas e Serviço Social, UniBF). 

 Joida Souza dos Santos (Gestão de Equipes e Viabilidade de Projetos, Universidade Cândido 

Mendes). 

Licenciatura Concluída: 

 Carina de Carvalho Gonçalves (Letras, Instituto de Letras/UFBA). 

Graduação/Bacharelado em andamento: 

 Carina de Carvalho Gonçalves (Letras, Instituto de Letras/UFBA). 

 Gildete dos Santos Santos (Gestão Pública, Faculdade Estácio de Sá). 

 Pedro Laurentino Pinheiro dos Santos (Odontologia, Faculdade de Odontologia//UFBA). 

Outros cursos de capacitação profissional para o pessoal técnico administrativo 

 Cleber da Silva Marinho; Pedro Laurentino Pinheiro dos Santos. Curso UFBAPEN – 

Processo Eletrônico Nacional. UFBA, Salvador - BA (24 h). 
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 Daiane da Fonseca Pereira. III Sessão temática “Demandas de Regulação Emocional no 

Trabalho Remoto” - Instituto Multidisciplinar em Saúde/Campus Anísio Teixeira, UFBA (2 h). 

4.4. Concursos e promoções 

4.4.1. Processos seletivos para professores efetivos 

Não houve concurso para Professor Efetivo no exercício de 2020. 

4.4.2. Processos seletivos para professores substitutos  

Foram realizados 06 (seis) processos seletivos regidos pelos Editais Internos de nº 01 a nº 06/2020, 

com a disponibilização de 07 (sete) vagas no total. 

Observação: 07 (sete) candidatos foram aprovados, porém as contratações foram suspensas para o 

exercício de 2020, com a previsão de que sejam retomadas em 2021. 

4.4.3. Promoções de professores efetivos 

Ao longo de 2020, não houve aprovações de docentes para a classe de Titular. 

Observação: as demais promoções de professores efetivos estão disponíveis no sistema da Pró-

Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas – PRODEP. 
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5. INFRAESTRUTURA 

Diante de um ano atípico, no qual enfrentamos grandes desafios devido ao cenário de crise 

sanitária instaurado pela pandemia, mantivemos os esforços para a preservação da Faculdade, 

contando neste processo com o apoio técnico e institucional da Superintendência de Meio 

Ambiente e Infraestrutura (SUMAI), órgão responsável pela manutenção da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA). 

Apesar da suspensão das atividades presenciais, muitos serviços foram executados não apenas para 

a conservação da estrutura física da FAUFBA, mas também tendo em vista um futuro retorno às 

atividades presenciais. 

Diante deste cenário desafiador, a Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura (SUMAI) 

planejou, por meio da Coordenação de Manutenção Predial, um sistema de manutenção predial 

por meio de mutirões. Mesmo formato adotado pela Coordenação de Meio Ambiente (CMA) para 

a manutenção das áreas verdes. 

Para a realização destes mutirões, as equipes da SUMAI estiveram na Faculdade de Arquitetura 

para realizar vistorias e melhor entender as demandas e prioridades da FAUFBA. Estas vistorias 

foram fundamentais para o planejamento das ações e, principalmente, para a compra dos insumos 

necessários para realizar os serviços. 

A realização dos mutirões demandou o acompanhamento presencial do serviço por parte do corpo 

técnico-administrativo, que em sistema de revezamento, acompanhou as atividades, mas mantendo 

o distanciamento necessário à preservação da vida de todos. 

Os resultados dos mutirões, que foram organizados por espaços (casinha, CEAB, módulo Iansã, 

prédio principal, auditórios e áreas verdes), estão descritos detalhadamente no Relatório anual de 

Manutenção (FAUFBA, 2020), incluído como anexo neste relatório anual de gestão. Entre os 

resultados alcançados, merece destaque a recuperação do telhado do Prédio Principal que vinha 

sendo muito afetado pelas chuvas (ainda em andamento). 

[Fonte: Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia - FAUFBA. Relatório anual 

de Manutenção. Salvador, dezembro de 2020] 

5.1. Número de salas de aula, de videoconferência, gabinetes, auditórios e demais espaços 

O quantitativo da infraestrutura da FAUFBA em 2020 manteve-se inalterado com expectativas de 

expansão a partir da conclusão das obras do prédio anexo em 2021. 

 

 



42 
 

Quadro 13 – Quantitativo e especificação da infraestrutura 
Auditórios (3) e Espaços para reuniões (2) Espaços para Atividade Administrativa (14) 

Auditório 1 Mezanino (Diretoria; Secretaria da Diretoria; Salas 1, 2, 3, 4, 
7 e 8) 

Auditório 2 Recepção AU+E (Casinha) 

Auditório Mastaba Recepção LIG_FAU 

Congregação Secretaria PPG-AU 

Sala dos Professores Recepção CEAB 

Salas de Aula (10), Laboratórios (3) e Ateliês (4) Salas PAF IV (10) e CEAB (3) 

Sala 01-A Sala 20 

Sala 01-B Sala 21 

Sala 02-A Sala 22 

Sala 02-B Sala 23 

Sala 01 (LACAM-TEC) Sala 24 

Sala 02 (RUP) Sala 25 

Sala 03 (LAJOTA) Sala 26 

Sala 04 (Arquivo deslizante) Sala 27 

Sala 05 Sala 28 

Ateliê A Sala 29 

Ateliê B Ateliê PPG-AU 

Ateliê C Ateliê CECRE 

Ateliê D CEAB-ARQSAUDE 

LIG_FAU (Laboratórios 1, 2 e 3)  

Salão AU+E  

Espaços para Aula Prática (2)  

Marcenaria  

Canteiro Experimental Iansã  

Fonte: elaboração própria. 

No que se refere às videoconferências, no SLS 2020 foram utilizadas as plataformas da Rede 

Nacional de Pesquisa (RNP), do Google Meet e do Google Classroom. Como base para se ter uma 

noção da quantidade de videoconferências realizadas nas atividades de ensino, utilizando os 

relatórios SLS 2020 da FAUFBA (anexos), considerou-se pelo menos 1 contato semanal (4 

mensais) multiplicado pela quantidade de disciplinas ofertadas no SLS: 44 na graduação, 14 no 

PPG-AU e 3 no MP-CECRE. Assim, com um total de 61 disciplinas ofertadas, com pelo menos 4 

encontros mensais, no período dos 4 meses do SLS teve-se pelo menos 976 videoconferências 

realizadas. 

Espaço físico do PPG-AU: 

A infraestrutura física do PPG-AU/UFBA está organizada para atender as necessidades do ensino, 

da pesquisa e da extensão, para promover a visibilidade dessas atividades e para induzir e propiciar 

o compartilhamento de experiências. Todos os espaços físicos que abrigam atividades do programa 
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encontram-se devidamente equipados para desempenhar suas atividades e contam com acesso à 

internet. 

Em 2017, a Coordenação e a Secretaria do programa foram deslocadas para um espaço no prédio 

do Centro de Estudos da Arquitetura da Bahia (CEAB), com vistas a melhorar as condições de 

funcionamento. Os espaços destinados a atividades didáticas – devidamente equipados com 

sistema de projeção multimídia – a sala para estudantes e salas para os seguintes grupos e núcleos 

de pesquisa permaneceram localizadas no Módulo Iansã da Faculdade de Arquitetura da UFBA: 

 História da Cidade e do Urbanismo; 

 Laboratório Urbano; 

 Lugar Comum; 

 Visões Urbanas; 

 Núcleo de Apoio à Pesquisa e Produção Editorial – NAPE. 

Esta, contudo, é uma situação provisória, uma vez que todos os espaços que compõem o programa 

deverão ser acomodados em um andar inteiro do novo anexo da Faculdade de Arquitetura que se 

encontra em fase de conclusão de obras relativas a acabamentos, instalações e acessos. 

O PPG-AU conta com o apoio de diversos laboratórios situados em inúmeras estruturas prediais: 

como no antigo Módulo Iansã, que acolheu historicamente o Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo (PPG-AU/UFBA); na Faculdade de Arquitetura (FAUFBA); na Escola 

Politécnica (EP-UFBA); no Centro de Estudos de Arquitetura da Bahia (CEAB); na Casa de 

Extensão (casinha), que acolhe a Residência AU+E. Esta grande diversidade de laboratórios 

permite aos alunos uma maior aproximação com o exercício acadêmico e científico, 

principalmente, com as experiências vinculadas ao universo teórico e prático da arquitetura, do 

urbanismo e da conservação e restauro. 

Para maiores informações sobre os laboratórios vinculados ao PPG-AU/UFBA, remete-se ao item 

5.2 “GRUPOS DE PESQUISA/LABORATÓRIOS DA UNIDADE”. 

Espaço físico do MP-CECRE: 

O MP-CECRE (Mestrado Profissional em Conservação e Restauro de Monumentos e Núcleos 

Históricos) funciona no prédio do CEAB - o Centro de Estudos de Arquitetura da Bahia (um anexo 

da Faculdade de Arquitetura da UFBA). O edifício, que historicamente era todo ocupado pelo 

CECRE, nos últimos anos foi dividido para outras funções. 

O térreo, para além da recepção, copa, banheiros e depósito, acolhe o Núcleo DOCOMOMO e o 

MULTGRAF: Laboratório de Multimeios na Expressão Gráfica. Também ocupa o pavimento 

térreo a Especialização de Arquitetura em Saúde. 
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O MP-CECRE ocupa todo o primeiro (e último) andar do CEAB. Este andar é dividido em seis 

salas (todas com ar refrigerado - apesar de boa iluminação e ventilação): A primeira sala da 

esquerda é o Espaço Multiuso - Colegiado, reuniões, grupos de pesquisa, professores do curso, 

desenvolvimento de projetos vinculados ao curso. Em frente, a sala da Coordenação do MP-

CECRE. Mais à frente, à esquerda, a entrada da Biblioteca do CEAB-CECRE, que ocupa duas 

salas. Em frente, à direita, sala de professores e grupos de pesquisa do curso. Ao fundo, a entrada 

do Ateliê de Projeto / sala de aula. 

Este último espaço supracitado, com capacidade para até 30 pessoas, está preparado para os 

trabalhos de Ateliê de Projeto e para as aulas teóricas, mobiliado com pranchetas, armários 

individualizados, grande mesa ao centro, com pontos de conexão para computadores e internet 

wireless, televisão 27 polegadas, tela para projeção, datashow. Essa sala também recebe 

conferências e seminários direcionados ao MP-CECRE e ao PPGAU. 

Na sala da Coordenação do curso, também funciona a Sede do Conselho Internacional de 

Monumentos e Sítios (ICOMOS) Regional Bahia. A sala para professores do MP-CECRE abriga 

projetos e grupos de pesquisa vinculados ao mestrado profissional e ao PPGAU (como o ARQPOP 

- Grupo de Pesquisas Arquitetura Popular: Espaços e Saber). Todos esses espaços possuem móveis 

de escritórios, computadores, armários, mesa de reunião, impressora, escâner. 

Finalmente, a sala em frente à Coordenação, é, de fato, um espaço multiuso, preparado para aulas, 

reuniões e desenvolvimento de pesquisas. Possui diversas cadeiras, mesas de trabalho, 

computadores, armários, e uma mesa de reuniões – na qual se reúne o colegiado do curso formado 

por 11 professores, dois alunos e um funcionário. Lá também funciona o QG do Projeto Centros 

Histórico de Salvador. 

A biblioteca compartilhada com o Centro de Estudos da Arquitetura na Bahia (CEAB) é 

especializada e possui amplo acervo de livros, periódicos e trabalhos dos ex-alunos do CECRE. O 

prédio conta ainda com espaço para estacionamento dos automóveis dos professores, além de toda 

infraestrutura básica: sanitários, copa etc. 

5.2. Laboratórios da Unidade 

5.2.1. Identificação dos grupos de pesquisa/laboratório 

A identificação de grupos de pesquisa e de laboratórios foi feita a partir do levantamento, realizado 

pela atual Direção, de áreas utilizadas na FAUFBA com a indicação do uso atual, tamanho da área 

utilizada e consulta às necessidades de cada setor para posterior debate acerca do melhor rearranjo 

físico tendo em vista a previsão de finalização das obras do prédio novo anexo para o ano de 2021. 



45 
 

Somando-se ao levantamento feito pelo PPG-AU e às informações retiradas dos RITs, como 

coordenação e vinculação do grupo ou laboratório à graduação ou à pós-graduação, pode-se 

consolidar no quadro abaixo a identificação dos grupos e/ou laboratórios em uso nas atividades de 

pesquisa, extensão e suporte de equipamentos de informática existentes na FAUFBA em 2020. 

Apesar dos levantamentos realizados pelo PPG-AU, pela diretoria da FAUFBA e nos RITs não 

terem obtido a totalidade de informações desejadas é possível ter uma noção dos laboratórios e 

grupos de pesquisa existentes na unidade, somando um total de 28 estruturas que atendem às 

atividades de pesquisa e extensão e dão suporte de espaço e equipamentos de informática. Somam-

se a esta infraestrutura da FAUFBA o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo - CURIAR 

e a Empresa Júnior Projecta, o canteiro experimental e o Tectônica, com atividades de marcenaria. 
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Quadro 14 – Quantitativo e especificação de grupos de pesquisa e laboratórios 

Grupos / Laboratórios da FAUFBA  
(atividades de pesquisa, extensão ou informática na graduação e pós-graduação)  

Docente coordenador ou vice-
coordenador 

Área física (m²) 

1 

V
ín

cu
lo

 c
om

 o
 P

P
G

-A
U

 

ARQ POP - Arquitetura Popular: Espaços e Saberes 
Márcia Genésia de Sant'Anna e  
Luiz Antonio Fernandes Cardoso 

- 

2 BIA - Barroco Ibero-Americano: Arquitetura e Cidade Rodrigo Espinha Baeta Sem espaço 

3 CIPOs - Cidades Políticas Thais de Bhanthumchinda Portela - 

4 
CREPE - Consolidação e Reabilitação Estrutural do Patrimônio Edificado 

Rosana Muñoz e  
Mário Mendonça de Oliveira 

- 

5 DOCOMOMO - BA ** - 21,72 

6 Espaço Livre Angelo Serpa e Antonia Garcia - 

7 EtniCidades: Grupo de Estudos Étnico-Raciais em Arquitetura e Urbanismo Fábio Macêdo Velame e Any Ivo Módulo Iansã 

8 GEA-hosp - Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar Antonio Pedro Alves de Carvalho 24 

9 
História da Cidade e do Urbanismo 

José Carlos Huapaya Espinoza e  
Luiz Antonio Fernandes Cardoso 

- 

10 LAB20 - Laboratório da Arquitetura e do Urbanismo do Século XX ** José Carlos Huapaya Espinoza 21,72 

11 LabHabitar - Laboratório de Habitação e Cidade e a Residência em Arquitetura, Urbanismo e 
Engenharia 

Ângela Gordilho e 
Heliana Faria Mettig Rocha 

17 

12 Laboratório Urbano Paola Berenstein Jacques Módulo Iansã 

13 
LCAD - Laboratório de estudos avançados em Cidade, Arquitetura e Tecnologias Digitais 

Gilberto Corso e  
Arivaldo Leão de Amorim 

171 

14 Lugar Comum Ana Maria Fernandes 18,85 
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15 NAPPE - Núcleo de Apoio à Pesquisa e Produção Editorial - - 

16 
NTPR - Núcleo de Tecnologia da Preservação e da Restauração 

Mário Mendonça de Oliveira e  
Cybele Celestino 

Politécnica 

17 
Projeto, Cidade e Memória. 

Naia Alban Suarez e  
Nivaldo Andrade 

- 

18 Visões Urbanas Xico Costa Módulo Iansã 

19 

V
ín

cu
lo

 c
om

 a
 F

A
U

FB
A

 

CEAB Mariely Santana e Juliana Nery 89,5 

20 FADIGA – FAbricação DIGital na Arquitetura: Laboratório de apoio às atividades de ensino, 
pesquisa e extensão da FAUFBA * 

Érica Checcucci 72,5 

21 LACAM-Tec - Laboratório de Conforto Ambiental e Tecnologias Sustentáveis em Arquitetura, 
Urbanismo e Paisagismo (anteriormente LACAM) 

Maria Lúcia Araújo 72,5 

22 LAJOTA Sem coordenação 72,5 

23 LIG-FAU – Laboratório de Informática da Graduação da FAUFBA - 46,68 

24 
MULTGRAF - Multimeios na Expressão Gráfica ** 

João Maurício Santana Ramos e 
Renata Inês Burlacchini P. da S. Pinto 

21,72 

25 NMOB - Núcleo de Estudos em Mobilidade Urbana - - 

26 NuCus Eduardo Rocha Sem espaço 

27 NHU - Núcleo de História Urbana - - 

28 RUP - Núcleo de Requalificação Urbana e Projeto * Nivaldo Andrade 72,5 

* FADIGA e RUP utilizam o mesmo espaço; ** LAB20, MULTIGRAF e DOCOMOMO utilizam o mesmo espaço. 
Fonte: elaboração própria. 
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5.2.2. Atividades principais desenvolvidas pelos Grupos de Pesquisa/Laboratórios 

ARQ POP – Grupo de Pesquisa Arquitetura Popular 

Criado em 2012 e cadastrado no DGP/CNPq em 2016, tem como objetivo o estudo dos conceitos, 

metodologias, técnicas construtivas, saberes e espaços arquitetônicos e urbanísticos produzidos 

com base em conhecimentos tradicionais e fora dos circuitos formais da arquitetura e do 

urbanismo. O grupo visa ainda a introdução e desenvolvimento desse tema no ensino e na 

formação de arquitetos e urbanistas. Desde 2015, o grupo oferece, uma vez por ano, no curso de 

graduação, a disciplina “Arquitetura Popular: espaços e saberes” que explora os resultados das 

pesquisas realizadas no âmbito deste grupo. Está vinculado às Linhas de Pesquisa, Restauração, 

Conservação e Gestão de Bens Patrimoniais e História da Cidade e do Urbanismo, funcionando 

em sala do segundo pavimento do prédio do CEAB. 

CEAB - Centro de Estudos da Arquitetura na Bahia 

O Centro de Estudos da Arquitetura na Bahia (CEAB), criado em 1963 e, desde 1981, vinculado 

à pós-graduação, está sediado no segundo pavimento de um prédio próprio, situado a cerca de cem 

metros da FAUFBA. Este centro de estudos vincula-se às Linha de Pesquisa Restauração, 

Conservação e Gestão dos Bens Patrimoniais, Ciência e Tecnologia da Conservação e do Restauro 

e História da Cidade e do Urbanismo e contempla estudos teóricos e críticos sobre restauração, 

conservação e gestão do patrimônio arquitetônico, urbanístico e paisagístico, bem como de suas 

representações, apropriações, capital simbólico, valores e correlações com as dinâmicas urbanas e 

com o patrimônio cultural imaterial. A infraestrutura física e os equipamentos do CEAB permitem 

que aí também esteja sediado o Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 

Monumentos e Núcleos Históricos (MP-CECRE). Além de salas destinadas ao desenvolvimento 

das aulas e à coordenação deste curso, supracitados, o CEAB abriga um importante arquivo 

documental, compreendendo mapoteca e fototeca que contém um valioso acervo sobre a história 

da cidade de Salvador e outras cidades do interior da Bahia assim como acerca de outros conteúdos 

relacionados às técnicas e sistemas construtivos tradicionais e à teoria e à história da restauração. 

Neste arquivo também se encontra armazenado todo o conjunto de trabalhos elaborados ao longo 

dos mais de 30 anos de existência do CECRE, tanto enquanto curso de especialização quanto como 

mestrado profissional, além de trabalhos produzidos pelos pesquisadores, acervo dos professores 

Manoel José de Carvalho, Diogenes Rebouças e Américo Simas, acervo iconográfico e 

fotográfico.  O CEAB é coordenado atualmente pela Professora Mariely Santana, vice-

coordenadora do MP-CECRE. 
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FADIGA – FAbricação DIGital na Arquitetura: Laboratório de apoio às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da FAUFBA 

Breve histórico: O FADIGA foi criado em agosto de 2018 como desdobramento do projeto 

“MAQUETE DOS CAMPI DA UFBA: Uma construção colaborativa” com objetivo de ampliar e 

aprofundar conhecimentos sobre o tema da Fabricação Digital aplicada à Arquitetura, além 

promover a difusão de novas tecnologias para a comunidade acadêmica e comunidade externa da 

UFBA. 

Local de funcionamento: Sala de projetos especiais / RUP, primeiro subsolo da FAUFBA. 

Área: 40,00 m2 aprox. 

Objetivo: desenvolver e difundir métodos e técnicas de Fabricação Digital 

Infraestrutura: o laboratório possui 4 estações de trabalho, 1 cortadora a lâmina Silhouette Cameo, 

1 impressora 3D Cliever CL2 e uma impressora 3D Stella, além de duas mesas para reuniões com 

cadeiras e bancadas de trabalho. 

Equipe: o laboratório é coordenado pela Professora Érica de Sousa Checcucci e conta com a 

colaboração de 3 (três) estagiários, todos (as) estudantes da FAUFBA. 

Atividades desenvolvidas: em consonância com os objetivos do laboratório, em 2020 foram 

desenvolvidas atividades remotas relacionadas a criação e difusão de conhecimento relacionado 

com Fabricação Digital, além de apoio a atividades de ensino, pesquisa e extensão sobre o tema, 

a saber: 

 No primeiro semestre de 2020 o laboratório apoiou o projeto “Face Shields for Life 3D”, 

que produziu as máscaras de proteção contra o Coronavírus. Os protetores faciais (face-shield) 

foram doados para a SESAB e encaminhados aos profissionais de saúde da cidade.  

 Foi apresentado vídeo-pôster no Congresso Virtual UFBA 2020, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=avLShK6UkP8. 

 Foi criada a Oficina remota “Introdução a modelagem geométrica e a Fabricação Digital”, 

disponível no Moodle: https://www.moodle.ufba.br/course/view.php?id=8654. 

 Foram ofertadas 3 turmas das oficinas no SLS, Turma 1 - 5/10 a 20/10, Turma 2 - 26/10 a 

9/11 e Turma 3 - 16/11 a 30/11. Estas oficinas servem com atividade de carga horária 

complementar (20 horas) para os estudantes da FAUFBA. 

 Foram produzidas vídeo-aulas e apostilas sobre a Fabricação Digital. 

 Foi desenvolvido um trabalho para sinalização da biblioteca da FAUFBA junto com os 

servidores deste setor: foram criados materiais para sinalização das estantes, avisos, placas e 

outros, que serão fabricados no retorno presencial e instalados na biblioteca. 
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GEA-hosp 

O Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar (GEA-hosp) é um grupo de pesquisa 

da Faculdade de Arquitetura da UFBA que desenvolve pesquisas na área de Arquitetura e 

Engenharia Hospitalar, coordenado pelo Prof. Dr. Antonio Pedro Alves de Carvalho. O grupo tem 

como objetivo principal promover a pesquisa sobre a interface Arquitetura e Saúde, estando aberto 

à participação de todos os interessados, de acordo com seu estatuto. 

Grupo de Pesquisa Lugar Comum 

O Grupo de Pesquisa Lugar Comum, constituído em 2010, é coordenado pela Profa. Ana 

Fernandes e vinculado à Linha de Pesquisa Processos Urbanos Contemporâneos. O Lugar Comum 

tem pautado sua trajetória de atuação pelo tensionamento de três referências conceituais: o 

entendimento do urbano como conflito e criação, do urbanismo como potência do comum e da 

produção de direitos e de urbanidade como perspectiva multiescalar, multifacetada e transitiva. 

Busca, assim, apreender de forma interconectada princípios e empíricas da configuração, mediação 

e enfrentamento de espaços e contra-espaços no processo histórico de produção e transformação 

da cidade. A disputa pelo espaço é problematizada em termos de hegemonias, contra-hegemonias 

e suas ambivalências, e seus embates são lidos através da ação dos seus protagonistas, proposições 

e possibilidades de constituição de uma cidade plural e justa, interpenetrada pelas lógicas da 

necessidade e da liberdade. A partir desses imbricamentos, o grupo trabalha com diversidade de 

temas sobre a cidade, o urbano e as políticas públicas e, nesse vasto campo, desenvolve ações de 

pesquisa e de extensão, sempre articuladas com a formação, seja no campo da arquitetura, do 

urbanismo ou do direito. Por agregar pesquisadores de áreas diversas e graus diferenciados de 

experiência acadêmica, o Lugar Comum se coloca como um espaço de formação continuada e 

colaboração mútua, de debate e troca de informações. Esse processo se desenvolve nas sessões 

coletivas de orientação de pesquisa e de formação, em cursos, eventos, intercâmbio e 

experimentação, oportunidades que alimentam discussões teórico-conceituais e instigam a 

dimensão política da produção da cidade e do direito, bem como da prática do urbanismo. 

O Lugar Comum traz em seu escopo de trabalho atividades de extensão, com atuação, nesse caso, 

orientada sobretudo para o município do Salvador. São elas: Planos de Bairro, Recuperação do 

Acervo do EPUCS, contribuições técnicas a entidades e instituições e mais recentemente, Sarau, 

oferta de disciplinas extensionistas – ACCSs (Ações Curriculares em Comunidade e em 

Sociedade) e de cursos, propostos por professores do Grupo. Os projetos de extensão, 

desenvolvidos desde 2011, são voltados para a elaboração e construção coletiva de planos de 

bairros em ocupações populares ameaçadas de expulsão ou impactadas por empreendimentos 
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imobiliários de alto padrão em seu entorno. Esses planos geram proposições que buscam 

minimizar o impacto da especulação imobiliária e facilitar o acesso à habitação digna e à terra 

urbanizada, à mobilidade, a equipamentos e espaços públicos, à geração de emprego e renda e à 

reversão dos impactos ambientais. Nessas atividades, coloca-se presente o interesse de discutir o 

urbanismo e os modos de fazer no campo conflituoso das relações entre o poder público, nas suas 

iniciativas de planejar ou intervir na cidade, a sociedade civil e a ação empresarial e como este 

campo subsiste enquanto espaço de disputa, de construção e de conquista de direitos. No caso do 

Sarau, trata-se de debater a produção da cidade a partir de contra-narrativas e linguagens não 

convencionais. 

Linhas de Pesquisa: 

 Produção da Cidade, Política Urbana e Espaços Públicos. Coordenação Profª Glória Cecília. 

 História e Memória das Cidades e do Urbanismo. Coordenação - Prof. José Carlos Espinoza. 

 Presença Negra na Produção da Cidade. Coordenação Profª Gabriela Leandro Pereira. 

 Urbanismo, Política e Cultura. 

História da Cidade e do Urbanismo 

Esse Grupo de Pesquisa articula-se à Linha de Pesquisa de mesmo nome e foi criado em 1989. 

Dedica-se à investigação dos diferentes processos de estruturação e transformação das cidades, 

assim como de suas concepções, representações, idealizações e instrumentos de intervenção, 

mantendo constante diálogo e intercâmbio com instituições e grupos que atuam na mesma área. 

Foi coordenado pelo professor Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes até 2014, e é liderado, 

atualmente, pelo Prof. Luiz Antônio Fernandes Cardoso. 

Lab 20 – Laboratório de Arquitetura e Urbanismo do Século XX 

Recentemente cadastrado no DGP/CNPq, o Lab20 é coordenado pelo Prof. José Carlos Huapaya 

Espinoza e pela Profa. Ana Carolina Bierrenbach e associado às Linhas de Pesquisa Restauração, 

Conservação e Gestão dos Bens Patrimoniais e História da Cidade e do Urbanismo. Investiga a 

apropriação e disseminação do repertório da arquitetura e do urbanismo modernos, em suas 

múltiplas formas, bem como estuda as possibilidades para sua preservação. Está instalado em sala 

localizada no térreo do prédio do CEAB, atualmente, compartilhada com o MULTGRAF. 

LabHabitar – Laboratório de Habitação e Cidade 

Instalado na Faculdade de Arquitetura - FAUFBA, o LabHabitar é um Laboratório de pesquisa em 

Habitação e Cidade constituído por um Grupo de Pesquisa aprovado e certificado pelo CNPq desde 

2000. Foi criado em 1993, por um grupo de professores e pesquisadores em habitação, no âmbito 

do então Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, atualmente Programa de Pós-Graduação em 
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Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (PPGAU-UFBA). O Grupo de 

Pesquisa tem como líder a Profa. Dra. Ângela Gordilho Souza, atual coordenadora e membro co-

fundadora. O LabHabitar tem como atual coordenadora adjunta a Profa. Heliana Faria Mettig 

Rocha. 

Como objetivos o Grupo de Pesquisa/Laboratório visa experimentar, assessorar e assimilar novos 

enfoques para intervenção no espaço construído da habitação no contexto do ambiente urbano, 

bem como sistematizar informações para consolidação de um Centro de Referências sobre o tema. 

Para isso articula atividades de ensino, pesquisa e extensão, associadas à Linha de Pesquisa do 

PPGAU “Processos Urbanos Contemporâneos”, envolvendo graduação e pós-graduação. 

Localiza-se em espaço próprio, na Casa de Extensão da FAUFBA, dotado de equipamentos para 

o seu pleno funcionamento, com acesso a rede UFBA, interagindo com os diversos laboratórios e 

núcleos de pesquisa existentes no PPGAU e na FAUFBA. 

Além das pesquisas, o LabHabitar responde também às solicitações externas que demandam esse 

tipo de conhecimento e intercâmbio. Com base nessa experiência de mais de 20 anos, o laboratório, 

em 2011, apresentou a proposta inovadora de criação da Residência em Arquitetura, Urbanismo e 

Engenharia, cuja primeira turma foi implantada em 2013, atualmente na sua 4a edição 2020/2021. 

Área Física: Sala 2 da Casa de Extensão (casinha), com 3 (três) estações de trabalho. 

Linhas de Pesquisa: 

1. Ambiente Construído; 

2. Assessoria Técnica e Gestão de Projeto; 

3. Núcleo de Documentação; 

4. Políticas, Programas e Projetos; 

5. Tecnologia de Projeto e Construção. 

Projetos em Rede: 

O LabHabitar está integrado às redes nacionais de pesquisa INFOHAB (ANTAC); INFOSOLO 

(IPPUR); Observatório das Metrópoles (IPPUR); BrCidades (https://www.brcidades.org/) e 

Arquitetos pela Moradia, e desenvolve parcerias com várias instituições nacionais e internacionais, 

entidades comunitárias e governamentais. Em 2011, apresentou proposta de implantação do 

projeto de Residência Técnica em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, por meio do curso lato 

sensu para Assistência Técnica em Habitação e Direto à Cidade, com base na Lei Federal no. 

11.888/2008. Esse projeto, pioneiro no Brasil, foi aprovado em todas as instâncias da UFBA, sendo 

implantado na Faculdade de Arquitetura, em parceria com a Escola Politécnica, a partir de 2013. 

Os trabalhos desenvolvidos compreendem: pesquisas, projetos, seminários, cursos, oficinas, 

assessoria, assistência técnica e publicações. 



53 
 

Quanto às atividades do LabHabitar referentes ao exercício de 2020, os trabalhos desenvolvidos 

compreendem pesquisas, projetos, seminários, cursos, oficinas, assessoria, assistência técnica e 

publicações. Contribuem para esse acervo atividades de iniciação científica, dissertações, teses, 

pós-doutorado e pesquisas docentes, que consolidam o Núcleo de Documentação do Laboratório. 

Durante o ano de 2020 a equipe do LabHabitar, esteve constituída por 19 (dezenove) professores 

efetivos, 7 (sete) doutorandos, 02 (dois) mestrandos e 04 (quatro) alunos da graduação. 

Docentes vinculados ao LabHabitar ofertaram as seguintes disciplinas para os cursos de Pós-

Graduação lato sensu Curso de Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à 

Cidade na implantação da Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, na Faculdade de 

Arquitetura: 

 ARQA79 - Produção do espaço, políticas urbanas e direito à cidade 

 ARQA80 - Projetos de urbanização, infraestrutura e meio ambiente 

 ARQA81 - Planejamento e projeto de arquitetura, urbanismo e engenharia para assistência 

técnica 

 ARQA82 - Metodologias e técnicas para projetos participativos 

 ARQA83 - Seminários temáticos 

Pesquisas em 2020:  

 Relações de poder no fazer da cidade: articulações em torno do Projeto Orla Salvador. 

Período: 2016 a 2020 – tese de doutorado de João Maurício Santana Ramos, orientada por Ângela 

Maria Gordilho Souza, defendida em 19 de agosto de 2020; 

 “O céu é o limite...”. A autoconstrução como obra aberta: astúcia, espaço-tempo, 

habitabilidade. Período: 2016 – 2020 – tese de doutorado de Ida Matilde Pela, orientada por Ângela 

Maria Gordilho Souza, defendida em 03 de junho de 2020; 

 A NORMA E A FORMA: Legislações aplicadas à inserção urbana, espaços livres e áreas 

de uso comum, em empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 1, 

Salvador/Bahia (2009-2018) – Dissertação de mestrado de Débora Marques da Silva Araújo, 

orientada por Angela Gordilho e co-orientada por Thais Troncon Rosa, defendida em 16 de junho 

de 2020. Período: 2018-2020; 

 Tensões e articulações na produção de espaços livres públicos: práticas materiais e imateriais 

na construção da ideia do Parque Theodoro Sampaio, em Mata Escura, Salvador -BA. Dissertação 

de mestrado de Carolina Correia Queiroz, orientada por Angela Gordilho, com Banca de 

Qualificação 01 em 10/12/2020. Período: 2019 – 2021. 
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 A construção da ideia de assistência técnica e a articulação ensino-extensão em arquitetura 

e urbanismo. Período: 2016 – em andamento. Pesquisa de doutorado de Daniel Marostegan, 

orientada por Angela Gordilho; 

 Áreas Verdes Urbanas: Transformações, Permanência e Preservação - O Plandurb em 

Salvador, Bahia, 1975-1985. Período: 2017 – em andamento. Pesquisa de doutorado de Maria 

Angela Cardoso, orientada por Angela Gordilho; 

 Governando a nós mesmos - Participação social e governança em grandes projetos urbanos: 

descortinando a ponte Salvador-Itaparica, Ba. Período: 2017 – em andamento. Pesquisa de 

doutorado de Tereza Maria Moura Freire, orientada por Angela Gordilho; 

 2018 – Atual (Edital PIBIC/UFBA) Implantação de Rede de Assistência Técnica: Projetos 

em Habitação e Direito à Cidade 

 2019 – Atual (Bolsa Produtividade em Pesquisa PQ1- /CNPQ) Urbanismo neoliberal e 

resistências propositivas: práticas pelo direito à cidade no Brasil, coordenada por Angela Gordilho 

 2020 - Atual (Edital PIBIC/UFBA) Práticas socioecológicas comunitárias: apropriações 

territoriais para resiliência, coordenada por Heliana Mettig. 

Projetos de Extensão em 2020: 

 Programa de extensão Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, cadastrado no 

SIATEX/UFBA 

 Evento de extensão Ciclo de Debates RAU+E, cadastrado no SIATEX/UFBA. Coordenação: 

Heliana Mettig, Thais Rosa e João Maurício Ramos 

 Implantação de Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia 

(Residência AU+E/UFBA) – Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direto à Cidade 

– 4ª Edição. Período: 2019 – 2020. 

 Edital CAU-BA Ações de ATHIS - Parceria Acopamec/LabHabitar/FAUFBA  

 Mutirão para Melhoria de Trilha Urbana: Abrindo Caminhos Participativos para 

Implementação do Parque Theodoro Sampaio, Salvador - BA 

 Projeto de Assessoria Técnica: Projetos equipamentos comunitários para o Residencial 

Fazenda Grande 8B/MCMV – Proposta apresentada a SEDUR-BA, para financiamento. 

Relações Interinstitucionais em 2020: 

 Cooperação ACOPAMEC/LABHABITAR/MP-BA. Projeto “Ações Participativas para 

Implementação do Parque Theodoro Sampaio: Acessibilidades e Marcos Visuais”, sob 

coordenação técnica da Profa. Ângela Gordilho e equipe de pesquisadores do LabHabitar. 

Chamada Pública Simplificada MP-BA/2020, com produção de vídeo sobre o projeto. 



55 
 

Produção Acadêmica 

Durante o ano de 2020, a produção dos pesquisadores e professores vinculados ao LabHabitar se 

refletiu em publicações – principalmente artigos em periódicos, artigos em anais de eventos e 

resumos em anais de eventos, na participação em eventos diversos como palestrantes e produção 

de vídeos. Essas informações estão reportadas nos capítulos 6.4 e 6.5 do presente Relatório de 

Gestão. 

Membros do LabHabitar participaram do 1º Workshop Online de Projeto da FAUFBA, na 

plataforma Discord, nas categorias "Orientador" e “De olho”, realizado de 20/07 a 31/07/2020. 

Laboratório Jovens Talentos – LAJOTA 

O Lajota, coordenado pela Prof.ª Ms. Nayara Cristina Rosa Amorim, é um laboratório de jovens 

professores criado em 2017 na Faculdade de Arquitetura-UFBA. O laboratório não tem ênfase em 

uma área específica da Arquitetura e Urbanismo e tem o intuito de incentivar as trocas e o diálogo 

entre professores que já realizam pesquisas ou que as estão iniciando. 

Atividades desenvolvidas: 

 Desenvolvimento de pesquisas; 

 Orientação de alunos de iniciação científica; 

 Orientação de alunos de trabalho final de graduação (TFG); 

 Bancas de TFG; 

 Grupos de estudo; 

 Reuniões. 

Área Física: antiga sala 3 da Faculdade de Arquitetura –UFBA. 

Laboratório Urbano 

O Grupo, cadastrado no CNPq desde 2002, inscreve-se na linha Processos Urbanos 

Contemporâneos do PPG-AU/FAUFBA e mantém interlocução e parcerias com outros grupos 

nacionais e internacionais em torno do seu principal foco de pesquisas e estudos: a cidade e o 

urbanismo contemporâneos, buscando a integração entre pesquisa, ensino e extensão.  O 

Laboratório Urbano investiga a complexidade da cidade contemporânea a partir de três linhas de 

pesquisa que são articuladas entre si:  

1. Historiografia e Pensamento Urbanístico;  

2. Apreensão Crítica da Cidade Contemporânea;  

3. Estética, Corpo e Cidade. 
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O grupo de pesquisa, liderado pela Profa. Paola Berenstein Jacques, pública a revista REDOBRA 

(www.redobra.ufba.br) e organiza o encontro bienal da plataforma CORPOCIDADE 

(www.corpocidade.dan.ufba.br), dentre outras atividades descritas adiante. 

LACAM-TEC - Laboratório de Conforto Ambiental e Tecnologia Sustentáveis em 

Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 

O LACAM-TEC é um centro de estudos vinculado a FAUFBA que realiza atividades de ensino, 

pesquisa e extensão nas áreas de Conforto Ambiental em Arquitetura - conforto térmico, acústico 

e luminoso do ambiente - e Qualidade Ambiental Urbana, atendendo às crescentes demandas, tanto 

da UFBA quanto da sociedade. Desde sua criação, em 1986, foi um dos pioneiros do país nesta 

área, trabalhando em projetos de pesquisa relativos à iluminação natural e artificial e ao 

desempenho térmico do ambiente construído. Tem como objetivo contribuir no processo de 

formação de novos quadros profissionais da arquitetura e urbanismo, no âmbito da graduação e da 

pós-graduação, e assistência técnica enfatizando a necessidade da adoção de critérios de conforto 

ambiental e sustentabilidade em todas as etapas e escalas do projeto arquitetônico ou de 

planejamento físico territorial; realizar atividades de pesquisa, extensão e administrativas. 

Sua equipe é formada por professores da Graduação e do PPG-AU/UFBA, notadamente em 

estudos vinculados às disciplinas Áreas Verdes Urbanas e Ambientes Urbanos e Conforto 

Ambiental - Métodos e Técnicas oferecidas pelo Programa. Desenvolve também projetos de 

adequação ambiental específicos para museus, escolas e edificações históricas. 

Relações Interinstitucionais em 2020/2021: 

 Cooperação LACAM/MP-BA. Projeto “Mapa de Clima Urbano de Salvador – Etapa 

Atualização do Mapa de Padrões de Ocupação”, sob coordenação da Profa. Tereza Moura e Prof. 

Eduardo Prado; 

 Relações intrainstitucionais com participação na pesquisa “Qualidade do Ambiente Urbano 

de Salvador – QUALISalvador”, Grupo LACAM e Grupo QUALISALVADOR – ADM/UFBA, 

com relações interinstitucionais com a EMBASA, IFBA, PMS; 

 Parcerias com Redes de saberes CONVIVERDE/UNEB Juazeiro; membro da 

CONVERGÊNCIA CLIMÁTICA; e parceria com a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente e 

Associação JIVA - Seabra Ba. 

LCAD – Laboratório de estudos avançados em Cidade, Arquitetura e tecnologias Digitais 

Criado em 1992, está localizado no subsolo do edifício da Faculdade de Arquitetura. É um núcleo 

de estudos de tecnologias computacionais aplicadas à Arquitetura e ao Urbanismo e constitui 

também um grupo de pesquisa cadastrado do DGP/CNPq. O laboratório desenvolve atividades de 
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ensino na graduação e na pós-graduação e, ainda, de pesquisa e extensão, dando suporte à Linha 

de Pesquisa Linguagem, Informação e Representação do Espaço (LIRE) que, por sua vez, articula-

se às duas áreas de concentração do PPG-AU/UFBA. Nos últimos anos, o LCAD tem realizado 

esforços para o domínio e aplicação da Fotogrametria Digital e das tecnologias de varredura a laser 

(3D Laser Scanning), associadas à modelagem Geométrica Tridimensional, para uso em pesquisas 

da área de Conservação e Restauro, assim como daquelas de Geoprocessamento e Informação para 

aplicação na área de Urbanismo. 

Durante o ano de 2020 a equipe do LCAD, esteve constituída por 10 (dez) professores efetivos, 

04 (quatro) pesquisadores associados, 11 (onze) doutorandos, 05 (cinco) mestrandos e 09 (nove) 

alunos da graduação. 

Docentes vinculados ao LCAD ofertaram as seguintes disciplinas no SLS 2020 da UFBA: 

 ARQ026 – Informática Aplicada à Arquitetura e ao Urbanismo I 

 ARQ035 – Informática Aplicada à Arquitetura e ao Urbanismo II 

 ARQB45 - BIM: Desenvolvimento, Integração e Coordenação de Projetos 

 ARQ141 - Tópicos de Arquitetura e Urbanismo: BIM para gestão da construção 

 PPG-AU0005 – TE - Modelagem da Informação da Construção 

 PPGAU-00013 – TE - Seminário em Tecnologias Digitais Aplicadas à Arquitetura e ao 

Urbanismo 

 PPG-AU -00015 – As Metrópoles e a Ordem Urbana Brasileira: os desafios do direito à 

cidade. 

As pesquisas a seguir foram desenvolvidas no ano de 2020: 

 Análise de cargas induzidas por pedestres em passarelas. Período: janeiro de 1993 - em 

andamento. 

 Densidade e tecido urbano: parâmetro urbanístico chave e elemento sensor da organização 

territorial metropolitana. Período: agosto de 2019 - em andamento.  

 Documentação Arquitetônica e de Sítios Urbanos. Período: março de 2005 / em andamento 

 Estabelecendo requisitos para a Modelagem da Informação da Cidade (CIM). Período: 1 de 

janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2021. 

 Planificação de formas arquitetônicas complexas: investigações para fabricação digital de 

maquetes. Período: março de 2019 - março de 2020. 

 Projeto Paramétrico de Estruturas Arquitetônicas. Período: janeiro de 2017 - em andamento. 

 Programa Permanente de Documentação do Patrimônio Arquitetônico do Estado da Bahia 

com Tecnologias Digitais. Período: março de 2005 - em andamento. 
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 Projeto Salvador: visões de futuro. Período: 2019 - em andamento. 

 Representações da Cidade Contemporânea. Período: 2015 - em andamento. 

 Uso da Realidade Aumentada no Manual do Proprietário da Edificação. Período: agosto de 

2019 - em andamento. 

 Visualização de Centros Históricos em Realidade Aumentada. Período: agosto de 2019 - em 

andamento. 

 Visualização Urbana em Realidade Aumentada no âmbito da Modelagem da Informação da 

Cidade. Período: agosto de 2019 - em andamento. 

 Técnicas de baixo custo para documentação arquitetônica e urbana. 

 Uso integrado de tecnologias para modelagem geométrica de edificações e sítios históricos. 

Durante o ano de 2020 a produção dos pesquisadores e professores vinculados ao LCAD se refletiu 

em publicações – principalmente artigos em periódicos, artigos em anais de eventos, pôsteres e 

livro eletrônico. Informações mais detalhadas se encontram no anexo “Relatório LCAD - 2020” 

do presente Relatório de Gestão. 

MULTGRAF – Multimeios na Expressão Gráfica 

Criado em 1998, vincula-se à Linha de Pesquisa Linguagem, Informação e Representação do 

Espaço e tem como objetivo principal a pesquisa dos processos inerentes à expressão gráfica, tanto 

na área técnica quanto artística, com quatro linhas de pesquisa: Aplicações interdisciplinares da 

Expressão Gráfica, Experimentações Metodológicas no Ensino-Aprendizagem do Desenho, 

Métodos para Auxílio de Projetos Arquitetônicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde e 

Projeto de modelagem de superfícies não usuais.    Atualmente o grupo de pesquisa é coordenado 

pelo prof. João Maurício Santana Ramos, tendo como vice-coordenadora a prof. Renata Inês 

Burlacchini Passos da Silva Pinto contando com a colaboração de diversos professores da 

Faculdade de Arquitetura da UFBA. 

No ano de 2020, parte dos pesquisadores que integram o grupo de pesquisa, durante o período da 

pandemia, participaram com apresentação de trabalhos. 

 Participação no Congresso UFBA2020 - Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (18 a 29 

de maio de 2020), de pesquisadores do MULTGRAF e do LCAD na mesa EXPERIÊNCIAS 

DIDÁTICAS COM O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DO DESENHO 

(https://youtu.be/mnarnimzaXw). 

 MULTGRAF e LCAD estiveram juntos na organização do SEMINÁRIO DO NÚCLEO DE 

EXPRESSÃO GRÁFICA, SIMULAÇÃO, PROJETO E PLANEJAMENTO / FAUFBA - 

COMPETÊNCIAS DIGITAIS PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM (13 a 14/08/2020). 
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 Organização do ambiente virtual do seminário “Seminário do NEGSPP/FAUFBA_1” 

(www.moodle.ufba.br) com vídeos e material didáticos produzidos para o seminário, disponíveis 

aos professores como apoio para elaboração das suas aulas remotas. 

 A Linha de Pesquisa - Experimentações Metodológicas no Ensino-Aprendizagem do 

Desenho vem desenvolvendo desde 2018 atividades de extensão junto a Escolas Públicas de 

Salvador para que estudantes do ensino médio possam adquirir conhecimento sobre a matéria de 

desenho geométrico, retirada da grade curricular e que faz falta para aqueles que ingressam na 

universidade, principalmente nos cursos onde o desenho é ferramenta indispensável. Em 2020, 

cadastrado no SIATEX como Projeto de Ação Permanente Nº 14896 - O DESENHO 

GEOMÉTRICO NO CONTEXTO DO ENSINO APRENDIZAGEM, foi oferecida a 5ª Edição da 

Proposta SIATEX 15054 - COMO FAZER - Redescobrindo o gosto pelo desenho geométrico - 

ANO 2020 - Ed 5 – Curso Remoto. Por causa do isolamento social, o curso foi adaptado para o 

ensino remoto, (e aconteceu no período de 24/6 a 7/9/2020 através da plataforma de ambiente 

virtual no MOODLE “COMO FAZER? – Redescobrindo o gosto pelo desenho geométrico” e dos 

encontros virtuais na Conferência Web RNP. 

 Pesquisa: Conceitos e métodos de geometria projetiva aplicados à criação e detalhamento da 

forma em arquitetura, artes e design, com metodologia aplicada aos cursos remotos de ARQB46 - 

Expressão Gráfica Aplicada e ARQ003, durante o SLS 2020. 

 Apresentação na Mesa Encontros Virtuais - DESENHO: CAMINHOS PEDAGÓGICOS 

PARA O ENSINO HÍBRIDO - 3º WEBINAR: EXPERIÊNCIAS COMPARTILHADAS: O 

ENSINO DE DESENHO MEDIADO POR TECNOLOGIAS DIGITAIS, realizado em 

30/09/2020. IFBA. Disponível em: https://youtu.be/8nzn6FVGUS0 

 Participação no 1º Workshop Online de Projeto da FAUFBA, de professores do 

MULTGRAF e do LCAD, na plataforma Discord. Participação nas categorias "Orientador" e “De 

olho”, realizado de 20/07 a 31/07/2020. 

 Publicação dos seguintes Manuais com ilustrações gráficas relacionadas ao controle de 

contágio da COVID-19: 

 Orientações da Arquitetura Hospitalar para o Controle de Contágio: COVID-19. 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde 

 Orientações da Arquitetura Hospitalar para o Controle de Contágio: COVID-19. Ambiente 

Residencial 
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NAPE – Núcleo de Apoio à Pesquisa e Produção Editorial 

O NAPE foi criado em 1996 para atuar no planejamento, organização e editoração da produção do 

PPG-AU/UFBA, tendo como proposta a produção de livros, anais, catálogos, folders, textos 

didáticos e a edição de seus periódicos. Em 2002, o núcleo foi reestruturado para, além da linha 

editorial existente, realizar publicações em coedição com a Editora da UFBA e outras editoras, e 

editorar a Revista RUA e o periódico Cadernos do PPG-AU/UFBA, voltado, sobretudo, para a 

produção discente, de docentes do programa e convidados. O NAPE elabora, ainda, conteúdos 

oferecidos através do website do programa, notadamente, os arquivos digitais de teses e 

dissertações, de publicações, de eventos e de vídeos. 

NTPR – Núcleo de Tecnologia da Preservação e Restauro 

Localizado na Escola Politécnica da UFBA desde sua criação nos anos 1980. Este laboratório tem 

caráter interdisciplinar e exige equipamentos voltados para as mais diversas áreas da Ciência dos 

Materiais, o que demanda uma variada gama de implementos. Projeto aprovado no âmbito do 

Edital Universal de 2016 do CNPq, intitulado “Capacitação operacional do NTPR para o período 

2016-2019”, está possibilitando o funcionamento desse laboratório em ótimas condições. O NTPR 

é coordenado pelo Prof. Dr. Mário Mendonça de Oliveira, seu idealizador. Em 2020 seus 

professores pesquisadores ofertam disciplinas na pós-graduação voltadas para a Tecnologia da 

Conservação e do Restauro e para a documentação e levantamento de campo de monumentos, 

conjuntos urbanos e sítios arqueológico. Seus professores foram responsáveis pela orientação de 

dissertações de mestrado e teses de doutorado, participando também de bancas de avaliação na 

graduação e pós-graduação. O laboratório apoiou os trabalhos de pesquisa dos alunos do PPG-AU 

e do MP-CECRE e está desenvolvendo a pesquisa de extensão “Levantamento cadastral e 

diagnóstico - Real Forte Príncipe da Beira –RO/BR” por meio do TED assinado entre a UFBA e 

o IPHAN, que tem como objetivo a elaboração de documentação técnica para a conservação e 

manutenção do Real Forte Príncipe da Beira, na Cidade de Costa Marques, no estado de Rondônia, 

que subsidiará a restauração futura desse monumento. 

Projeto, Cidade e Memória 

Recentemente credenciado pela UFBA e cadastrado no DGP/CNPq, é liderado pelos Professores 

Nivaldo Vieira Andrade Junior e Naia Alban Suarez. O grupo atua nas áreas de projeto de 

arquitetura e urbanismo; ensino de arquitetura e urbanismo; história da arquitetura e do urbanismo; 

e preservação do patrimônio edificado. Vincula-se às Linhas de Pesquisa História da Cidade e do 

Urbanismo e Restauração Conservação e Gestão de Bens Patrimoniais e engloba o Laboratório de 

Requalificação Urbana e Projeto (RAUP), vinculado ao curso de graduação da FAUFBA. 
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TECTÔNICA 

A atividade da TECTÔNICA tem como objetivo aliar a teoria e a prática sobre a madeira e as 

técnicas a ela associadas, colocando a "mão na massa". Procurou-se, assim, a integração do 

conhecimento acadêmico com a prática, as parcerias privadas e públicas, para fomento e 

disseminação do saber, aprimoramento e criação de novas ideias e técnicas. Ao longo do ano foram 

realizadas e registradas diversas atividades como processo, desde a manutenção do espaço físico 

da marcenaria da FAUFBA à utilização intensa deste espaço como apoio acadêmico e extensivo, 

conseguindo assim, alcançar seus objetivos. Durante todo o processo, observou-se e confirma que 

existe uma demanda real de pessoas interessadas no aprendizado através da prática. Isso contribuiu 

de forma inesperada na consolidação da marcenaria da FAUFBA, conseguindo apoio por todas as 

partes (parcerias externas e internas). Espera-se dar continuidade a esta atividade para o 

aprendizado mútuo sobre a prática da construção em madeira e outros elementos. 

O grupo “TECTÔNICA” nasceu como parte do projeto de extensão “Investigação e execução de 

elementos em madeira na arquitetura”, capitaneado pela Professora Akemi Tahara e aprovado no 

edital PIBIEX 2014-15 da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Dentre os seus fundamentos 

está o desejo de trazer para a prática os conhecimentos obtidos em sala de aula e durante o processo 

de pesquisa teórica, permitindo aos envolvidos o contato direto com a madeira, suas ferramentas 

de trabalho e insumos relacionados ao seu beneficiamento. 

Desde janeiro de 2015 o grupo vem trabalhando com docentes e discentes da Faculdade de 

Arquitetura da UFBA (FAUFBA), além de parceiros diversos e a comunidade externa à 

Universidade, contribuindo sobremaneira para a renovação, reestruturação e manutenção do 

espaço de marcenaria na escola. Pesquisar, Projetar e Experimentar são palavras chaves do 

trabalho em questão. 

Foi criado também um site <http://www.tectonica.ufba.br/> para compartilhar o conhecimento 

adquirido durante este processo, ainda em curso. Além de apresentar o dia a dia de trabalho do 

grupo, contemplando o registro dos eventos, oficinas e cursos realizados. 

Visões Urbanas 

Esse Grupo de Pesquisa investiga o uso de imagens e a experiência da sua produção e composição 

como forma de pensar a cidade. Coordenado pelo Prof. Francisco Costa até 2013, atualmente, é 

liderado pelos Professores Gilberto Corso Pereira e Paola Berenstein Jacques. 
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5.3. Acervos e memorial 

5.3.1.  A biblioteca da Faculdade de Arquitetura 

A Biblioteca da Faculdade de Arquitetura da UFBA (BIB/FAUFBA) é uma biblioteca universitária 

setorial e especializada em Arquitetura, Urbanismo e assuntos correlatos instalada na Faculdade 

de Arquitetura da UFBA. Subordinada técnica e administrativamente ao Sistema Universitário de 

Bibliotecas da UFBA (SIBI/UFBA), ocupa uma área física de aproximadamente 539 m², sendo 

258 m² destinados ao acervo e 95 m² aos usuários. Oferece um amplo salão de leitura, ilha de 

consulta, estações de estudo individuais e coletivas e computadores tanto para acesso à Internet 

quanto para uso técnico em renderização e modelagem tridimensional. Desde março de 2020, 

seguindo as Resoluções n.º 01/2020 e n.º 04/2020 do Conselho Universitário da UFBA 

(CONSUNI), tem funcionado, provisoriamente e sem data definida, de segunda a sexta-feira, das 

8h às 20h, exceto feriados, somente por atendimento remoto, estando seu espaço físico fechado e 

inacessível desde então. 

Desde 1º de julho de 2019, atendendo à determinação do Decreto n.º 9.725, de 12 de maio de 2019, 

o qual extinguiu as Funções Gratificadas, incluídas aquelas relacionadas às chefias de bibliotecas 

no âmbito da Administração Pública Federal, a BIB/FAUFBA não conta mais com chefia ou 

coordenação em seu quadro de colaboradores, sendo, portanto, diretamente coordenada pela sua 

hierarquia logo superior, o SIBI/UFBA. Todavia, suas decisões mais triviais vêm sendo tomadas 

pela equipe de Bibliotecários do setor, observando sempre a posição da Direção da Faculdade. 

Recursos Administrativos 

A Biblioteca conta com uma Comissão Executiva, atualmente sem Presidência – tendo em vista 

que é uma função somente ocupada pela Coordenação da Biblioteca, anteriormente extinta pelo 

Decreto n.º 9.725/2019 –, sendo composta pelos bibliotecários Aidil Conceição, Eva Dayane Jesus 

dos Santos, Jeã Carlo Madureira e Ramon Santana, além dos docentes Federico Calabrese, Marta 

Raquel Alves e Mayara Mychella Araújo. O docente Leandro Cruz encontra-se temporariamente 

afastado por conta de questões pessoais acadêmicas. Sua substituição será feita pelo professor José 

Carlos Huapaya após a publicação da Portaria de designação por parte da Direção da Faculdade, a 

qual ainda não ocorreu. 

A Comissão tem como principais funções apoiar a equipe da Biblioteca, sobretudo, no processo 

de formação e desenvolvimento de coleções bibliográficas do acervo da Unidade. 

Estão arquivados no arquivo intermediário da Biblioteca os relatórios, atas de reuniões e rotinas 

de trabalho referentes às suas gestões anteriores. Os documentos podem ser usados para 



63 
 

fundamentar o processo decisório da atual gestão da Biblioteca, bem como auxiliar na construção 

da história e memória do setor e, no que couber, da própria Faculdade. 

Recursos Humanos 

O corpo técnico da Biblioteca está ligado diretamente, em sua maioria, ao SIBI/UFBA e configura-

se da seguinte maneira: 

Quadro 15 – Corpo técnico-administrativo da BIB/FAUFBA em 2020 
Nome Cargo/Função Formação Lotação Seção/Divisão 

Aidil Silva 
Conceição 

Bibliotecária-
Documentalista 

Especialização SIBI/UFBA Referência e Processamento 
Técnico / CEAB 

Eva Dayane Jesus 
dos Santos 

Bibliotecária-
Documentalista 

Especialização SIBI/UFBA Referência e Processamento 
Técnico 

Jeã Carlo Mendes 
Madureira 

Bibliotecário-
Documentalista 

Especialização SIBI/UFBA Referência e Processamento 
Técnico 

Nilza Ferreira de 
Souza 

Auxiliar em 
administração 

Ensino Médio FAUFBA Circulação 

Raimundo José 
Gazar de Souza 

Porteiro Graduação SIBI/UFBA Circulação 

Ramon Davi 
Santana 

Bibliotecário-
Documentalista 

Especialização SIBI/UFBA Referência e Processamento 
Técnico 

Fonte: Dados da Biblioteca 

O corpo de apoio terceirizado atualmente lotado na Biblioteca é composto por 03 (três) Atendentes, 

os quais exercem suas funções na seção de Circulação, a saber: 

Quadro 16 – Corpo de colaboradores terceirizados da BIB/FAUFBA em 2020 
Nome Cargo/Função Formação Lotação Seção/Divisão 

Adelson Correia Conceição Recepcionista Médio FAUFBA Circulação 
José George Lima Rosa Recepcionista Médio FAUFBA Circulação 
Luciana Gonçalves dos Santos Lima Auxiliar de apoio 

operacional 
Graduação FAUFBA Circulação 

Fonte: Dados da Biblioteca 

Mediante Edital de contratação para estágio não obrigatório da Pró-Reitoria de Administração da 

UFBA (PROAD), a equipe também conta desde novembro de 2018 com 1 (um) estagiário de nível 

superior na área de Biblioteconomia e Documentação: 

Quadro 17 – Corpo de estagiários da BIB/FAUFBA em 2020 
Nome Cargo/Função Formação Lotação Seção/Divisão 

Yuri Pinheiro dos Santos Estagiário de 
Biblioteconomia e 
Documentação 

Médio FAUFBA Circulação; Referência e 
Processamento Técnico 

Fonte: Dados da Biblioteca 

Em janeiro de 2020, o funcionário Adelson Conceição retornou ao seu posto de trabalho após 

concluída sua licença médica, retirada durante todo o período de 2019. Com seu retorno, o 

terceirizado Adailton Marcelo e Santana, o qual o substituiu, foi removido da equipe. 
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A partir de março de 2020, por conta da suspensão das atividades presenciais na Universidade em 

detrimento da COVID-19, toda a equipe da Biblioteca passou a desenvolver suas atividades de 

maneira exclusivamente remota. 

Em novembro de 2020, findado o prazo de 2 (dois) anos do contrato de estágio de Yuri dos Santos, 

o estagiário foi dispensado da equipe com aproveitamento considerado bom por seu supervisor 

Ramon Santana. 

Recursos Informacionais 

Os recursos informacionais da BIB/FAUFBA contribuem para o processo de formação do Ensino, 

Pesquisa e Extensão da comunidade universitária da FAUFBA. Esses recursos são distribuídos em 

acervo, contando com os materiais bibliográficos, como livros de doutrina; periódicos, como 

revistas técnicas e científicas; manuscritos, abarcando os Trabalhos Finais de Graduação (TFG), 

Dissertações e Teses; especiais, como folhetos, encartes, mapas, relatórios, plantas etc.; assim 

como produtos e serviços de cunho informacional, como os boletins eletrônicos e o tradicional 

serviço de empréstimo e consulta. 

Acervo 

Atualmente, segundo dados do Sistema Pergamum em 11 de janeiro de 2021, a BIB/FAUFBA 

possui um acervo composto por 33.793 (trinta e três mil setecentos e noventa e três) volumes, 

sendo 12.700 (doze mil e setecentos) títulos, divididos em grandes áreas como Artes, Ciências 

Sociais, Ciências Exatas, Ciências Aplicadas e Geografia, sempre dentro dos contextos da 

Arquitetura e do Urbanismo com seus assuntos relacionados. 

A circulação de materiais, ou seja, a frequência de empréstimos de consulta e domiciliares, além 

da quantidade de renovações realizadas, referentes aos títulos disponíveis na Biblioteca apresentou 

634 (seiscentos e trinta e quatro) empréstimos e 876 (oitocentos e setenta e seis) renovações, uma 

redução de aproximadamente 87% (oitenta e sete por cento) sobre o ano anterior, queda esperada 

diante do fechamento da Biblioteca a partir de março de 2020. 

Doações recebidas 

Por conta da pandemia e da suspensão do funcionamento presencial da Biblioteca, o quantitativo 

de doações recebidas despencou para apenas 18 (dezoito) volumes em 2020. Embora, a partir de 

outubro do referido ano, a Biblioteca tenha elaborado um plano de ação para receber, de maneira 

excepcional e seguindo todas as medidas de segurança sanitária necessárias, as doações que 

porventura fossem sinalizadas por contato via e-mail, ainda não houve nenhum tipo de doação 

concretizada e recebida no acervo até a presente data. 
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Elaboração de fichas catalográficas 

O serviço de elaboração de fichas catalográficas foi mantido no atendimento remoto, sendo feito 

inteira e exclusivamente por e-mail. No período de 2020, foram elaboradas cerca de 12 (doze) 

fichas catalográficas, tendo todas as demandas atendidas neste sentido. 

Trabalho remoto 

Por conta da pandemia da COVID-19, e atendendo à Portaria nº. 103/2020 do Gabinete da Reitoria 

da Universidade, a partir de março de 2020 o nosso atendimento presencial foi suspenso, 

permanecendo assim durante o ano citado e sem data estipulada de retorno. Pensando em atender 

da melhor forma possível a sua comunidade, a BIB/FAUFBA direcionou os seus atendimentos 

para o meio remoto, através dos nossos e-mails e redes sociais. 

1. Atividades realizadas para o SIBI no contexto do trabalho remoto: 

Ajustes no Sistema Pergamum: 

 Correções em campos e metadados dos acervos da Biblioteca cadastrados no Sistema 

Pergamum. 

 Semana de boas-vindas: 

 Participação em equipe para elaboração de atividades para a Semana de boas-vindas aos 

alunos do semestre suplementar; 

 criação de um Guia ilustrado apresentando os serviços disponibilizados pelas bibliotecas 

do sistema neste período do semestre suplementar; 

 Divulgação das redes sociais do SIBI/UFBA e das bibliotecas; 

 Criação de vídeos divulgando todas as bibliotecas do SIBI/UFBA. 

 Semana do livro e da biblioteca: 

 Elaboração de atividades para a semana de 26 a 30 de outubro; 

 Apresentação do grupo Dom Quixote; 

 Sugestões diárias de leituras; 

 Lista de filmes com tema do livro e da biblioteca; 

 Informação de como publicar pela EDUFBA. 

 Funcionamento da Biblioteca: 

 Elaboração de Plano de Trabalho específico no caso de retorno das atividades presenciais 

observando as medidas de segurança sanitárias exigidas; 

 Elaboração e apresentação mensal de relatório de atividades desenvolvidas e de plano de 

trabalho individuais. 
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 Registros de Informação (lives sobre assuntos diversos e correlatos no âmbito da 

Arquivologia, Biblioteconomia e Ciência da Informação): 

 Participação na produção, apresentação e mediação das lives. 

2. Atividades realizadas para a Biblioteca e a Faculdade no contexto do trabalho remoto: 

 Criação de redes sociais (YouTube, Facebook e Instagram); 

 Criação de conteúdos digitais no aplicativo Canva e StreamYard, compartilhados nas redes 

sociais; 

 Planejamento e execução de lives por meio das redes sociais; 

 Elaboração e realização da Semana de aniversário dos 60 anos da Biblioteca; 

 Elaboração e realização de atividade no mês da Consciência Negra; 

 Atendimento remoto por meio de e-mails e redes sociais; 

 Elaboração de fichas catalográficas; 

 Reuniões de planejamento remoto por meio da plataforma RNP; 

 Toda a equipe da biblioteca participou de cursos diversos por meio das mídias digitais 

oferecidas pela própria instituição UFBA e outras (Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia 

- IBICT, Festival Literário do Iguape - FLI/SP etc.); 

 Participação em comissões na Faculdade de Arquitetura: Grupo de Estudos de Ações 

Afirmativas, Assistência Estudantil, Promoção da Diversidade e Políticas Antirracistas da 

FAUFBA (GT Dabòbò) e Comissão Interna de Apoio à Direção e à Coordenação 

Administrativa e Financeira da Faculdade de Arquitetura; 

 Apoio na reorganização das informações e da estrutura do site da Faculdade. 

3. Funcionamento da Biblioteca: 

 Elaboração de Plano de Trabalho específico no caso de retorno das atividades presenciais 

para os colaboradores José George Rosa e Luciana Lima observando as medidas de segurança 

sanitárias exigidas. 

Considerações finais 

Certamente, o ano de 2020 pode ser considerado um ano de muitos projetos frustrados, dada a 

suspensão do funcionamento presencial do Setor, mas também um ano de bastantes desafios. A 

Biblioteca precisou ainda mais se ressignificar e se reinventar para não perder seu elo com a 

comunidade que atende. Estando impossibilitada de prestar seus serviços presencialmente, 

incluindo, portanto, a circulação de livros, carro-chefe de qualquer biblioteca, precisou 

experimentar novas formas de disponibilizar informação para seu público. Neste sentido, a equipe 
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empenhou-se em estar nas redes sociais não apenas presente, mas interagindo, gerando conteúdos, 

sendo ativa. 

Em um ano de muitas perdas, em todos os sentidos, também tivemos ganhos. A equipe aprendeu 

novas habilidades e desenvolveu outras. A nossa comunicação foi aperfeiçoada, antes motivo de 

muitas críticas por nós mesmos. Nosso público, ainda, nos conheceu melhor e descobriu que 

bibliotecas não apenas emprestam livros, mas, sobretudo, oferecem informação. 

Concluímos que em 2020 iniciamos nossa era digital e, por isso, erramos, experimentamos, 

acertamos, mas estávamos sempre tentando realinhar e reiniciar as coisas, principalmente quando 

estávamos sempre dispostos e disponíveis às vezes tarde da noite, às vezes mais horas do que 

deveríamos trabalhar. 

Diante de tudo o que vivenciamos em 2020, esperamos que 2021 nos reserve processos de trabalho 

e frutos melhores, permitindo, obviamente, agregar o que aprendemos em 2020 e deixar para trás, 

servindo apenas como aprendizado, tudo de ruim que nos acometeu. Assim, poderemos ser uma 

Biblioteca e uma equipe em constante evolução e crescimento, aprendendo com o passado e 

experimentando ainda mais o futuro. 

5.4. Acessibilidade e tecnologias assistivas (equipamentos técnicos e mobiliários disponíveis 

na Unidade) 

5.4.1. Acessibilidade da FAUFBA: intervenções atuais e futuras 

A Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA) está entre os prédios 

mais antigos do Campus de Federação/Ondina, tendo sua construção entre 1965 e 1973. Nos 

últimos anos, a unidade vem passando por ampliações e reformas, sendo um dos objetivos destas 

intervenções tornar o conjunto edificado acessível a pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida, uma vez que a maior parte da área edificada precedeu leis e normas de acessibilidade. 

O complexo edificado da Faculdade de Arquitetura localiza-se na cota superior do Campus 

Federação-Ondina (Figura 2), com seu principal acesso – de veículos, transporte público e 

pedestres – pela rua Caetano Moura. A integração da Faculdade com o Campus de Ondina (cota 

inferior) hoje se dá pela via externa, inclusive pelo ônibus da UFBA (Buzufba), ou por dentro do 

campus, a pé, através de escadas. Com a construção de uma passarela de ligação da Faculdade de 

Arquitetura à Biblioteca de Exatas, por exemplo, seria possível integrar a Unidade de forma 

acessível ao restante do campus por rampas e elevadores (Figura 3a). 
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Figura 2 – Inserção da Faculdade de Arquitetura (amarelo) no campus de Federação-Ondina (azul).  
 

Fonte: Google Earth (adaptado). 

Em novembro de 2020 foram apresentados à Congregação pelos integrantes da Comissão 

responsável, criada em reunião ampliada da própria Congregação em 18 de setembro do mesmo 

ano, levantamentos e um estudo preliminar para redistribuição dos usos e atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e administração desempenhadas na FAUFBA, na graduação e pós-graduação, 

com objetivo de readequar o espaço físico existente às necessidades atuais da comunidade, 

sobretudo em função da previsão de término da obra do novo anexo. O plano contempla, dentre 

outras decisões: a instalação integral do PPG-AU no novo edifício anexo, ocupando o pavimento 

no nível da Mastaba em sua totalidade, e o pavimento no nível do pórtico de forma parcial; a 

consolidação do anexo como espaço referencial da pesquisa na escola, também com a implantação 

de espaço dedicado aos pesquisadores independentes; consolidação do último pavimento do novo 

anexo como área para ensino de ateliês e oficinas de projeto e realização de exposições; conversão 

do Módulo Iansã no laboratório de construção/canteiro experimental multiusuário da FAUFBA; 

identificação da "casinha" como o espaço da extensão na FAUFBA, como sede da RAU+E, bem 

como do edifício do CEAB como sede do Centro de Estudos da Arquitetura da Bahia, ampliando 

espaço de acervo, tratamento e difusão de informação e também como sede do MP-CECRE; 

proposta de melhoramento e compatibilização arquitetônica de uso e desenho da intervenção no 

pavimento da atual cantina (nível da quadra), com instalação de área ampliada para professores e 

estudantes, mais especificamente escritórios públicos e empresas júnior); Implantação da sede 

ampliada do Diretório de Estudantes na área da atual marcenaria, após devidas reformas e remoção 

da atual subestação, de forma integrada a uma área de convivência comum no pilotis do novo 

anexo. Para o pavimento do subsolo do edifício principal, registra-se a necessidade de intervenções 

capazes de melhorar as condições de salubridade e segurança contra incêndio, além do problema 

da acessibilidade. 
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No âmbito deste planejamento, estão previstas pelo menos duas intervenções na Unidade que 

contemplam o tema da acessibilidade. A primeira delas é a conclusão do prédio anexo, que teve a 

obra retomada em agosto de 2020; e a segunda é o projeto dedicado às áreas externas e adequações 

em acessibilidade com base em projeto desenvolvido pela própria Faculdade de Arquitetura em 

2013, e que visa a terminar de integrar e adequar todos os pavimentos e áreas deste complexo 

edificado (Figura 3b). 

Figura 3 – a) Projeto para interligação dos pavimentos e edificações da FAUFBA e com o resto do campus através 
da Biblioteca de Exatas; localização de elevadores em laranja. b) Conjunto edificado da Faculdade de Arquitetura da 
UFBA em perspectiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth (adaptado). 

Professores e estudantes da Faculdade de Arquitetura desenvolveram um projeto geral de 

integração acessível da unidade e dela com o campus (Figura 4). O projeto atua sobre todo o 

conjunto edificado e sua área de influência, interligando por passeios adequados e rampas o ponto 

de ônibus da rua Caetano Moura aos estacionamentos, acessos ao prédio principal da FAUFBA, 

ao anexo, ao prédio da pós-graduação e a uma passarela que, ligando o nível do prédio da pós-

graduação da FAUFBA à Biblioteca de Exatas, irá permitir a continuidade da circulação acessível 

ao Campus de Ondina através dos elevadores existentes na biblioteca. 
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Figura 4 – Projeto de circulação acessível no entorno da FAUFBA. 
 

Fonte: professores e estudantes da FAUFBA.  

Internamente, os prédios em diferentes níveis também serão conectados por rampas (Figura 5) e 

os pavimentos por um novo elevador a ser implantado próximo à escada helicoidal, área de 

circulação principal da unidade (Figura 6). 

Figura 5 – Substituição de escada existente por rampa. Projeto de requalificação em acessibilidade da Faculdade de 
Arquitetura da UFBA.  

 

Fonte: professores e estudantes da FAUFBA.  
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Figura 6 – Implantação de elevador junto à circulação principal da unidade. Projeto de requalificação em 
acessibilidade da Faculdade de Arquitetura da UFBA.  

 

Fonte: professores e estudantes da FAUFBA.  

A conclusão da obra do prédio anexo foi licitada em 2018 e foi retomada a partir do mês de 

dezembro do mesmo ano. A entrega estava prevista para outubro de 2019, porém a empresa 

contratada abandonou a obra quando ainda faltavam aproximadamente sete meses para sua 

finalização. A empresa segunda colocada na licitação foi contratada e retomou as obras em agosto 

de 2020, com algum atraso, em função da pandemia do novo coronavírus, e previsão de término 

em junho de 2021. Com a conclusão desse prédio anexo, parte do projeto de acessibilidade será 

também concluída, pois faz parte da referida licitação (um elevador e rampas externas). Em cada 

uma destas intervenções há a preocupação em adequar acessos; circulação interna e externa, 

horizontal e vertical; guarda-corpos e corrimãos; sanitários; portas e maçanetas; sinalização 

acessível e mobiliário. 

Para a realização do projeto complementar de adequação em acessibilidade das unidades existentes 

ainda não há previsão de continuidade da obra proposta no âmbito do Projeto Campus Acessível 

da SUMAI/UFBA, devido à falta de recursos financeiros. Espera-se que o Projeto Campus 

Acessível da SUMAI/UFBA proposto ao MEC em março de 2016 possa tornar-se solução real 

para a acessibilidade no espaço físico da UFBA e, consequentemente, desta Faculdade de 

Arquitetura. O Projeto Campus Acessível se dedica a desenvolver diagnósticos, levantamento dos 

serviços e de projetos e orçamentos para a adequação de todas as unidades acadêmicas, 

administrativas, circulações e acessos da UFBA. Mais detalhes podem ser encontrados no 

endereço: <http://campusacessivel.blogspot.com.br/>. 
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5.4.2. Modo de atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais de acordo 

com NAPE/PROAE 

Os Colegiados dos Cursos de Graduação Diurno e Noturno da FAUFBA informaram que, no ano 

de 2020, não houve demandas de equipamentos nem de material didático especializado ou 

adaptado para favorecer a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. 

Ainda assim, os Servidores da Unidade, tanto Professores quanto Técnicos Administrativos, 

oferecem toda sua experiência e profissionalismo para promover um atendimento adequado às 

necessidades individuais de cada aluno. 

Entre as Diretrizes do Semestre Letivo Suplementar (SLS) 2020 aprovadas pela Coordenação 

Acadêmica da FAUFBA foi previsto priorizar atividades que pudessem ser 

executadas/acompanhadas com tecnologias/equipamentos mais acessíveis, abrangendo o maior 

número de estudantes - incluindo aqueles que possuíssem equipamentos com limitações técnicas. 

5.5. Ações ou projetos de sustentabilidade desenvolvidos pela unidade 

De acordo com o Decreto nº7.746/2012 e instrução normativa nº 10/2012 da Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação, a Faculdade de Arquitetura da UFBA adere à campanha 

“Consumo Consciente na UFBA”, desenvolvida pela Coordenação de Meio Ambiente da SUMAI, 

desde o ano de 2015. Essa campanha consiste na realização de atividades informativas regulares 

de divulgação e de conscientização sobre a importância de consumo responsável e coleta seletiva 

de lixo. Além disso, são conduzidas ações de publicação e distribuição de cartilhas e adesivos com 

informações sobre medidas para evitar o desperdício de água, energia e materiais na Universidade. 

A FAUFBA está comprometida com a sensibilização de servidores, funcionários e estudantes para 

que colaborem no dia a dia, mediante a adoção de práticas de consumo responsável. Uma das ações 

que reflete esta preocupação é a instalação do elevador no prédio anexo. 

5.5.1. Sobre o PLS da UFBA 

O Plano de Logística Sustentável – PLS atende a Instrução Normativa nº 10/2012 da Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação - SLTI do Ministério do Planejamento. Essas normas 

determinam que todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal elaborem um Plano 

de Gestão de Logística Sustentável (PLS) e criem uma Comissão Gestora de Logística Sustentável. 

Essa comissão tem a função de elaborar o plano e implementar as práticas de sustentabilidade, tais 

como a coleta seletiva do lixo, a adoção de práticas de compras sustentáveis, a promoção da 

economia e racionalização dos gastos públicos praticando o consumo sustentável. 

Na UFBA o plano é construído por uma comissão compostas por Servidores de várias Unidades, 

a exemplo da SUMAI, PROPLAN, Coordenação de Material e Patrimônio, Coordenação de 
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Desenvolvimento Humano, dentre outros, e contempla uma série de ações voltadas para coleta 

seletiva, qualidade de vida no ambiente de trabalho, compras sustentáveis, etc. 

Além de atender as questões legais pertinentes, o PLS da UFBA objetiva iniciar a discussão sobre 

as práticas sustentáveis no âmbito da Universidade, bem como compartilhar e consolidar as 

experiências já desenvolvidas ao interior da Instituição. 

A FAUFBA, ciente da importância estratégica do desenvolvimento sustentável no âmbito da 

Universidade, da Administração Pública Federal e do País como um todo, contribui para a adoção 

de práticas de sustentabilidade e para a sensibilização da comunidade acadêmica mediante a 

realização das atividades descritas nos itens seguintes. 

5.5.2. Coleta Seletiva de Lixo 

Conforme informado pela Coordenação de Meio Ambiente da SUMAI, em 2020, além da 

pandemia que resultou na suspensão das atividades presenciais, a UFBA ficou 6 meses sem 

contrato com empresa terceirizada de limpeza externa e manutenção de áreas verdes, por causa de 

atrasos na licitação. Com isso, a coleta seletiva ficou prejudicada. A atividade foi retomada em 

julho/2020, recolhendo os materiais recicláveis apenas nas unidades que encaminharam sua 

solicitação por e-mail ou SIPAC. Não houve doação da Faculdade de Arquitetura nesse ano. 

A coleta seletiva na FAUFBA, em 2019, tinha alcançado os seguintes resultados: 1.194 Kg de 

papel e papelão (redução de aproximadamente 30% em comparação com o exercício de 2018, 

devido provavelmente a um menor consumo desses materiais); 47 Kg de plásticos e metais e 22 

Kg de vidros, registrando, no conjunto, um incremento de aproximadamente 130% em comparação 

com o exercício anterior. Todos os materiais recicláveis foram coletados, pesados, armazenados 

em galpão da Coordenação de Meio Ambiente da SUMAI e, sucessivamente, doados para a 

Cooperativa Cooperlix. 

Essas ações se enquadram no programa de coleta seletiva solidária “Recicle UFBA”, que 

desempenha um papel ambiental e social muito importante no gerenciamento de resíduos 

recicláveis da instituição e doação para cooperativas de catadores, transformando resíduo em 

trabalho e renda. 

5.5.3. Consumo de Água 

O sistema AGUAPURA VIANET desenvolvido pela UFBA vem sendo utilizado há mais de 12 

anos para o acompanhamento do consumo de água na universidade. Ele possibilita que todos os 

usuários de um edifício possam acompanhar o seu consumo de água diariamente. O que permite 

identificar rapidamente os eventos que provocam desperdícios e perdas, bem como, ter economias 

significativas. 
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Na FAUFBA, após a visita in loco realizada em 20 de outubro de 2016 pela equipe do Programa 

AGUAPURA, foi pactuada uma meta que prevê a redução do consumo diário de água de 9,0 m3 

para 7,0 m3, equivalente a uma redução de 22%. Desde então, a Coordenação de Apoio 

Administrativo implantou a prática de aferir diariamente o consumo de água e de encaminhar os 

dados para a equipe responsável. 

Em 2020, com a suspensão das atividades presenciais em decorrência da pandemia da COVID-19, 

o consumo diário de água teve uma redução significativa nos três primeiros meses quando, a partir 

da suspensão das atividades, não foi mais registrado o consumo de água. Ao analisar o primeiro 

trimestre de 2020 (figura 7), nos meses de janeiro, fevereiro e março foram registrados um 

consumo médio diário de 0,43 m³, 0,47 m³ e 0,49 m³, respectivamente, observando-se o 

atingimento da meta estipulada em 7 m³ por dia. Registra-se uma redução de 92% do consumo de 

água quando comparado ao mesmo período em 2019. 

Figura 7 – Consumo de água na FAUFBA em 2020  
 

Fonte: Programa de uso racional de água e energia - AGUAPURA 

5.5.4. Consumo de Energia Elétrica 

Com base nas informações fornecidas pelo Núcleo de Manutenção Elétrica da SUMAI, a 

FAUFBA está com sua nova subestação de energia em fase de conclusão, sob responsabilidade do 

Núcleo de Obras da SUMAI. Após a energização da nova subestação e transferência das cargas, a 

subestação existente será desativada. Assim, não existe previsão para reformar a subestação 

existente. 

Graças ao suporte do Núcleo de Manutenção Elétrica da SUMAI, foi possível acompanhar 

mensalmente, por meio de planilhas, o consumo de energia elétrica. 

Os dados referentes ao exercício de 2020, reportados na tabela abaixo, não são comparáveis com 

aqueles dos anos anteriores, pois a redução drástica no consumo de energia se deve à suspensão 
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das atividades presenciais imposta pelas restrições sanitárias dispostas para a contenção da 

pandemia da Covid-19. 

Lembra-se que o consumo médio mensal de 2019, em comparação com o exercício anterior, 

registrou uma redução de aproximadamente 17% no consumo em kWh, demonstrando a 

continuidade e a eficácia das intervenções realizadas, bem como os progressos alcançados no uso 

mais racional e eficiente da energia elétrica por parte da comunidade acadêmica da FAUFBA, ao 

longo dos últimos anos. 

Tabela 1 – Consumo de energia elétrica 
Exercício Consumo médio mensal (kWh) Consumo médio mensal Ativo Faturado (R$) 
2016 17.490,10 9.305,08 
2017 18.844,90 10.215,44 
2018 17.522,42 10.279,47 
2019 14.591,81 9.479,44 
2020* 5.462,05 1.938,93 

*Observação: no momento do fechamento deste relatório, ainda não haviam sido recebidas da COELBA as 
informações referentes ao mês de dezembro/2020. 
Fonte: Coelba, 2020. 
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6. ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

6.1. Atividades de ensino 

6.1.1. Ensino de graduação 

6.1.1.1. Curso diurno de graduação em arquitetura e urbanismo 

Coordenação e Vice-coordenação 

Coordenadora: Professora Ariadne Moraes Silva 

Vice-Coordenador: Professor Eduardo Rocha Lima 

Colegiado Graduação Diurno 

Representação do corpo docente 

Docentes representantes do Núcleo de conhecimentos de fundamentação 

Rafael Lopes Azize [Faculdade de Filosofia] 

Mayara Mychella Sena Araújo [NTHPP] 

Andrea Verri Bastian [NTPP] 

Heliana Faria Mettig Rocha [NEGSPP] 

Marta Raquel da Silva Alves [NTHPP] (suplente) 

Carlos Alberto Andrade Bonfim [NEGSPP] (suplente) 

Docentes representantes do Núcleo de conhecimentos profissionais  

Eduardo Rocha Lima (Vice-Coordenador) [NTHPP] 

Ariadne Moraes Silva (Coordenadora) [NTHPP] 

Sanane Santos Sampaio [NTHPP]  

Ricardo Fernandes Carvalho [Escola Politécnica] 

Rosana Muñoz [NTPP] 

Sandra Helena Miranda [NTPP]  

Mariely Cabral de Santana [NTHPP] 

Fernando Ferraz Ribeiro [NEGSPP] 

José Antônio Ribeiro de Lima [NTPP] 

Gabriela Perreira Leandro [NTHPP] (suplente) 

Valdinei Lopes do Nascimento [NTPP] (suplente) 

Aline Maria Costa Barroso [NTHPP] (suplente) 

Eduardo Parente Prado [NTPP] (suplente) 
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Marcia Rebouças Freire [NTPP] (suplente) 

Ceila Rosana Carneiro Cardoso [NTPP] (suplente) 

Leonardo Prazeres Veloso de Souza [NEGSPP] (suplente) 

Carolina Nascimento Vieira [NTPP] (suplente) 

Docentes representantes do Trabalho de curso 

Érica de Sousa Checcucci [NEGSPP] 

José Ferreira Nobre Neto [NEGSPP] (suplente) 

Representação do corpo discente (Diretório dos Estudantes de Arquitetura - DEA) 

Tamires Mayumi Ishiko 

Iago Germano da Silva 

Manuella Cândida Novaes Pedra (suplente) 

Representação do corpo técnico-administrativo: 

Luis Emanuel Moitinho Acácio 

Pedro Laurentino Pinheiro dos Santos (suplente) 

Aspectos Gerais 

As aulas do Curso Diurno de graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, reconhecido pelo 

Ministério de Educação em 1950, ocorrem de segunda a sexta-feira, nos turnos matutino (das 

07:00h às 12:30h) e vespertino (das 13:00h às 18:30h). Para entrada no Curso Diurno, são 

oferecidas anualmente 120 (cento e vinte) vagas. Conforme seu Projeto Pedagógico, a carga 

horária total do Curso Diurno é de 4.672 horas/aula, distribuídas da seguinte forma: 4.420 horas 

para componentes curriculares obrigatórios, 102 horas para componentes curriculares optativos e 

150 horas para atividades complementares. Os tempos mínimo e máximo para a conclusão do 

curso são 5 e 9 anos, respectivamente. 

Com a suspensão das atividades determinada pela Portaria 103/2020 da Reitoria da UFBA e a 

adoção do Semestre Letivo Suplementar, as atividades acadêmicas de 2020 ocorreram de forma 

remota, em enfrentamento à pandemia de Covid-19. 

Dados Quantitativos 

No ano letivo de 2020, segundo dados do Sistema Acadêmico – SIAC, o Curso Diurno de 

Arquitetura e Urbanismo teve um total de 852 alunos ativos, dos quais 559 estudantes efetuaram 

matrícula no Semestre Letivo Suplementar, preenchendo 1178 vagas, das 1526 vagas ofertadas. 

No que se refere à conclusão do curso, graduaram-se 38 arquitetos e urbanistas. 

 



78 
 

Figura 8 – Gráficos dados do corpo discente do curso de graduação diurno   
 

Fonte: elaboração própria. 

6.1.1.2. Curso Noturno de Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

Coordenação e Vice-coordenação 

Coordenador: Professor Roberio do Nascimento Coêlho  

Vice-Coordenadora: Professora Aline Maria Costa Barroso 

Colegiado Graduação Noturno 

Representação do corpo docente 

Roberio do Nascimento Coêlho (Coordenador) - [NTPP]  

Aline Maria Costa Barroso (Vice-Coordenadora) - [NTHPP]  

Carlos Alberto Andrade Bomfim [NEGSPP]  

Dilton Lopes de Almeida Júnior [NTHPP]  

Natalie Johanna Groetelaars [NEGSPP]  

Maurício Felzemburgh Vidal [NTPP]  

Edson Fernandes D'Oliveira Santos Neto [NTPP] (suplente) 

Marta Raquel da Silva Alves [NTHPP] (suplente) 

José Ferreira Nobre Neto [NEGSPP] (suplente) 

Mariely Cabral de Santana [NTHPP] (suplente) 

Fernando Ferraz Ribeiro [NEGSPP] (suplente) 

Luiz Alberto Araújo de Seixas Leal [NTPP] (suplente) 

Representação do corpo discente (Diretório dos Estudantes de Arquitetura - DEA) 

Pedro Moraes  

Saron Damasceno (suplente) 
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Representação do corpo técnico-administrativo: 

Janine Neves de Oliveira 

André Luis de Macedo Santos (suplente) 

Aspectos Gerais 

O Curso Noturno de graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA foi aberto em 2009, 

criado com base no Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – REUNI. As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 18h30min às 

22h10min, com eventuais visitas técnicas e atividades de campo sendo realizadas em outros 

horários, inclusive aos sábados. Para entrada no Curso Noturno, são oferecidas anualmente 45 

(quarenta e cinco) vagas. Conforme seu Projeto Pedagógico, a carga horária total do Curso 

Noturno é de 4.010 horas, distribuídas da seguinte forma: 3.842 horas para componentes 

curriculares obrigatórios, 68 horas para componentes curriculares optativos e 100 horas para 

atividades complementares. Os tempos mínimo e máximo para a conclusão do curso são 6 e 9 

anos, respectivamente. 

Com a suspensão das atividades determinada pela Portaria 103/2020 da Reitoria da UFBA e 

adoção do Semestre Letivo Suplementar, as atividades acadêmicas de 2020 ocorreram de forma 

remota, em enfrentamento à pandemia de Covid-19. 

Dados Quantitativos 

No ano letivo de 2020, segundo dados do Sistema Acadêmico – SIAC, o Curso Noturno de 

Arquitetura e Urbanismo teve um total de 342 alunos ativos, dos quais 216 estudantes efetuaram 

matrícula em 2020.1 - SLS, preenchendo 527, das 798 vagas ofertadas. 

No que se refere à conclusão do curso, graduaram-se 25 arquitetos e urbanistas no semestre letivo 

de 2020.1 - SLS. 

Figura 9 – Gráficos dados do corpo discente do curso de graduação noturno  
              

Fonte: elaboração própria. 
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Corpo docente da FAUFBA com atuação nos cursos de graduação diurno e/ou noturno 

1. Akemi Tahara 

2. Aline de Carvalho Luther 

3. Aline de Figueirôa Silva 

4. Aline Maria Costa Barroso 

5. Ana Carolina de Souza Bierrenbach 

6. Ana Cecília de Andrade Teixeira 

7. Ana Gabriela Wanderley Soriano 

8. Andre Luiz Ferreira Lissonger 

9. Andrea Verri Bastian 

10. Anna Karla Trajano de Arruda 

11. Antonio Pedro Alves de Carvalho 

12. Any Brito Leal Ivo 

13. Ariadne Moraes Silva 

14. Arivaldo Leão de Amorim 

15. Bartira Brandão da Cunha 

16. Carlos Alberto Andrade Bomfim 

17. Carlos Amorim Bahia 

18. Carolina Nascimento Vieira 

19. Ceila Rosana Carneiro Cardoso 

20. Cione Fona Garcia 

21. Daniel Juracy Mellado Paz 

22. Daniel Marostegan e Carneiro 

23. Dilton Lopes de Almeida Júnior 

24. Edson Fernandes D'Oliveira Santos Neto 

25. Eduardo Parente Prado 

26. Eduardo Rocha Lima 

27. Eduardo Teixeira de Carvalho 

28. Elyane Lins Corrêa 

29. Érica de Sousa Checcucci 

30. Fabiano Mikalauskas de Souza Nogueira 

31. Fabio Macedo Velame 

32. Federico Calabrese 

33. Fernando Ferraz Ribeiro 

34. Gabriela Gusmão Sampaio 

35. Gabriela Leandro Pereira 

36. Geraldo Bezerra Araujo 

37. Glória Cecília dos Santos Figueiredo 

38. Guivaldo D'Alexandria Baptista 

39. Heliana Faria Mettig Rocha 

40. Ícaro Vilaça Nunesmaia Cerqueira 

41. Ida Matilde Pela 

42. Izarosara Borges Rahy 

43. Jailson Cézar Borges dos Santos 

44. João Maurício Santana Ramos 

45. Jorge de Oliveira Boureau 

46. José Antonio Ribeiro de Lima 

47. José Carlos Huapaya Espinoza 

48. José Fernando Marinho Minho 

49. José Ferreira Nobre Neto 

50. Juliana Cardoso Nery 

51. Junia Cambraia Mortimer 

52. Larissa Corrêa Acatauassú Nunes Santos 

53. Leonardo Prazeres Veloso de Souza 

54. Lídia Quièto Viana 

55. Lorena Claudia de Souza Moreira 

56. Luciana Calixto Lima 

57. Luciana Guerra Santos Mota 

58. Lucianne Fialho Batista 

59. Luiz Alberto Araújo de Seixas Leal 

60. Luiz Antonio Fernandes Cardoso 

61. Luiz Cezar Mesquita Baqueiro 

62. Marcelo Raimundo Pinheiro da Silva 

63. Marcia Genesia de Sant'Anna 

64. Marcia Rebouças Freire 

65. Marcio Correia Campos 

66. Marcio Cotrim Cunha 
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67. Marcos Antônio Menezes Queiroz 

68. Marcos Antônio Nunes Rodrigues 

69. Maria das Graças Borja Gondim dos 

Santos Pereira 

70. Mariely Cabral de Santana 

71. Marina Coêlho Teixeira 

72. Marta Raquel da Silva Alves 

73. Maurício de Almeida Chagas 

74. Maurício Felzemburgh Vidal 

75. Mayara Mychella Sena Araújo 

76. Naia Alban Suarez 

77. Natalie Johanna Groetelaars 

78. Nayara Cristina Rosa Amorim 

79. Nei Sousa Barreto 

80. Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira 

81. Nivaldo Vieira de Andrade Junior 

82. Paola Berenstein Jacques 

83. Patrícia Marins Farias 

84. Paulo Roberto de Souza Rocha 

85. Pedro Aloísio Cedraz Nery 

86. Renata Ines Burlacchini Passos da Silva 

Pinto 

87. Renata Lucena Gribel 

88. Rita Dione Araujo Cunha 

89. Roberio do Nascimento Coêlho 

90. Rodrigo Espinha Baeta 

91. Rosana Munõz 

92. Sanane Santos Sampaio 

93. Sandra Helena Miranda de Souza 

94. Sergio Kopinski Ekerman 

95. Tereza Maria Moura Freire 

96. Thais de Bhanthumchinda Portela 

97. Thais Troncon Rosa 

98. Valdinei Lopes do Nascimento 

Outras informações, mais detalhadas, sobre as atividades de ensino de graduação e o Semestre 

Letivo Suplementar (SLS) 2020 estão disponíveis na 1ª e 2ª edição do relatório de programação 

didática do SLS 2020, nos documentos de representação do colegiado diurno e noturno (anexos - 

link), bem como no site institucional da FAUFBA (https://arquitetura.ufba.br/pt-br). 

6.1.2. Ensino de Pós-Graduação stricto sensu, lato sensu e Residências 

6.1.2.1. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG-AU) 

Coordenação Geral Biênio 2020-2022 (a partir de 01 de agosto de 2020) 

Coordenador: Professor Nivaldo Vieira de Andrade Junior 

Coordenador do Dinter com a Universidade Federal de Goiás 

Coordenador: Professor José Carlos Huapaya Espinoza 

Coordenador do Dinter em Goiás (Professor da UFG): 

Coordenador: Professor Pedro Henrique Goncalves 
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Colegiado do PPGAU (ago/2020 – ago/2022) 

Representação do corpo docente 

Angela Maria Gordilho Souza 

Antônio Heliodório Sampaio 

Any Brito Leal Ivo 

Érica de Sousa Checcucci 

Fernando Gigante Ferraz 

Jose Carlos Huapaya Espinoza 

Junia Cambraia Mortimer 

Marcia Genésia de Sant'Anna  

Márcio Cotrim Cunha 

Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira 

Mário Mendonça de Oliveira 

Nivaldo Vieira de Andrade Junior 

Paola Berenstein Jacques 

Rosana Muñoz 

Thaís Troncon Rosa 

Representação do corpo discente  

Cibele Moreira Nobre Bonfim (Doutorado) 

Elisângela Queiroz Veiga (Doutorado) 

Luar Vieira Santos (Mestrado) 

Vinícius Rafael Viana Santos (Mestrado) 

Alessandra Soares de Moura (Doutorado - suplente) 

Samira de Sousa Proêza (Doutorado - suplente) 

Fellipe Decrescenzo Andrade Amaral (Mestrado - suplente) 

Carolina Correia Queiroz (Mestrado - suplente) 

Representação do corpo técnico-administrativo 

Maria de Lourdes Henriques da Silva 

Corpo Docente Permanente 

1. Aline de Figueirôa Silva 

2. Aline Maria Costa Barroso 

3. Ana Carolina de Souza Bierrenbach 

4. Ana Maria Fernandes 
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5. Angela Maria Gordilho Souza 

6. Angelo Szaniecki Perret Serpa 

7. Antônio Heliodorio Lima Sampaio 

8. Antonio Pedro Alves de Carvalho 

9. Any Brito Leal Ivo 

10. Arivaldo Leão de Amorim 

11. Érica de Sousa Checcucci 

12. Fabio Macedo Velame 

13. Felipe Tavares da Silva 

14. Fernando Gigante Ferraz 

15. Gabriela Leandro Pereira 

16. Gilberto Corso Pereira 

17. Glória Cecília dos Santos Figueiredo 

18. Henrique Antunes Cunha Júnior 

19. Jose Carlos Huapaya Espinoza 

20. Junia Cambraia Mortimer 

21. Márcia Genésia de Sant’Anna 

22. Marcio Cotrim Cunha 

23. Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira 

24. Mário Mendonça de Oliveira 

25. Nivaldo Vieira de Andrade Junior 

26. Paola Berenstein Jacques 

27. Pasqualino Romano Magnavita 

28. Rodrigo Espinha Baeta 

29. Rosana Muñoz 

30. Thaís Troncon Rosa 

Corpo Docente Colaborador 

1. Angela Maria de Almeida Franco 

2. Elyane Lins Corrêa 

3. Francisco de Assis da Costa (Xico Costa) 

4. Griselda Pinheiro Klüppel 

5. Joaquim Antonio Rodrigues Viana Neto 

6. Juliana Cardoso Nery 
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7. Luiz Antonio de Souza 

8. Luiz Antonio Fernandes Cardoso 

9. Naia Alban Suarez 

10. Natalie Johanna Groetelaars 

11. Thais de Bhanthumchinda Portela 

Dados Quantitativos 

No ano de 2020, segundo o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) o 

PPG-AU teve 28 ingressos no curso de mestrado acadêmico e 20 ingressos no curso de doutorado 

acadêmico. E 252 discentes regulares ativos dos quais 115 são do mestrado acadêmico e 137 do 

doutorado acadêmico. Um total de 96 alunos matriculados, sendo 48 mestrandos e 68 doutorandos. 

Ao todo foram 12 disciplinas e 270 vagas ofertadas no Semestre Letivo Suplementar (SLS) tendo 

168 vagas preenchidas. Foram 14 trabalhos finais defendidos, dos quais 9 são dissertações e 5 são 

teses. Em decorrência do contexto imposto pela pandemia da COVID-19 não houve seleção para 

aluno especial no ano de 2020. 

O programa teve 65 bolsas de estudos ativas ao longo do ano de 2020, sendo 32 financiadas pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) das quais 11 são de 

mestrado, 19 de doutorado e 2 de doutorado sanduíche (CAPES Print). Dezesseis bolsas são 

financiadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), sendo 

11 de mestrado e 5 de doutorado. E outras 17 bolsas são financiadas pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), sendo 7 de mestrado e 10 de doutorado. 

Outras informações sobre o PPG-AU podem ser encontradas no site eletrônico: 

http://www.ppgau.ufba.br/. 

6.1.2.2. Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos 

Históricos (MP-CECRE) 

Coordenação e Vice-coordenação 

Coordenadora: Professora Juliana Cardoso Nery 

Vice-Coordenadora: Professora Mariely Cabral de Santana 

Colegiado 

Representação do corpo docente 

Federico Calabrese 

Juliana Cardoso Nery  

Lídia Quièto Viana 
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Marcia Genésia de Sant’Anna 

Mariely Cabral de Santana 

Naia Alban Suarez 

Rosana Muñoz 

Susana Acosta Olmos 

Representação do corpo discente 

Adelaide Luiza Novaes Dias 

Bruna Pereira Magalhães 

Gabrielli Thums (suplente) 

Juliana Nogueira (suplente) 

Representação do corpo técnico-administrativo 

Silvia Pimenta d’Affonsêca  

Corpo Docente Permanente 

1. Federico Calabrese (doutor) 

2. Griselda Pinheiro Klüppel – FAUFBA (doutora) 

3. Juliana Cardoso Nery – FAUFBA (doutora) 

4. Larissa Corrêa Acatauassú Nunes Santos (doutora) 

5. Lídia Quièto Viana (doutora) 

6. Luiz Antônio Fernandes Cardoso – FAUFBA (doutor) 

7. Márcia Genésia de Sant’Anna – FAUFBA (doutora) 

8. Mariely Cabral de Santana – FAUFBA (mestre) 

9. Mário Mendonça de Oliveira (aposentado) – FAUFBA (doutor) 

10. Naia Alban Suarez (doutora) 

11. Nivaldo Vieira de Andrade Junior – FAUFBA (doutor) 

12. Paulo Ormindo de Azevedo (aposentado) – FAUFBA (doutor) 

13. Rosana Muñoz – FAUFBA (doutora) 

14. Sergio Kopinski Ekerman (doutor) 

15. Susana Acosta Olmos (aposentado) – FAUFBA (doutora) 

Corpo Docente Colaborador 

1. Antônio Heliodório Lima Sampaio (doutor) 

2. Marta Raquel da Silva Alves (mestre) 

3. Maurício de Almeida Chagas – FAUFBA (doutor) 

4. Natalie Johanna Groetelaars – FAUFBA (doutora) 
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5. Rodrigo Espinha Baeta – FAUFBA (doutor) 

6. Silvia Pimenta d’Affonsêca – FAUFBA (mestre) 

Corpo Discente 

Ingresso: 20 alunos 

Houve 01 pedido de desligamento do curso da turma de 2020.1 

Total de alunos em curso no final de 2020: 19 (dezesseis) 

Tabela 2 – Números do MP-CECRE no SLS em 2020 
    Quantidade Horas Créditos 

Disciplinas ofertadas Obrigatórias (Práticas e Teóricas) 3 272 16 
Atividade Defesas Finais 11   

Docentes 
Permanentes 15     
Colaboradores 6     

Total 21     

Discentes 
Ingressos (2020) 20     

Egressos (2020) 11     

Fonte: MP-CECRE, 2020. 

Aspectos Gerais 

O ano de 2020 foi bastante atípico, marcado pela pandemia da COVID -19 e pela necessidade do 

isolamento social. Seguindo as determinações da UFBA e das autoridades as atividades realizadas 

foram todas remotas e seguindo o calendário excepcional da UFBA que determinou a realização 

de apenas um semestre letivo em caráter suplementar - o SLS. Apesar das dificuldades demos 

continuidade às atividades possíveis, devidamente adaptadas para a situação pandêmica, com o 

objetivo de minimizar os impactos negativos das circunstâncias.   

Bolsas de Estudo 

No ano de 2020, o MP-CECRE obteve 03 bolsas novas e manteve 01 bolsa, todas patrocinadas 

pela FAPESB. Assim, a distribuição das bolsas resultou da seguinte forma: 03 bolsas novas e 01 

bolsa repassada. 

6.1.2.3. Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia (Residência AU+E/UFBA) 

Apresentação 

A Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA), por meio do Programa 

de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU-UFBA) e do LabHabitar, em parceria 

com a Escola Politécnica (EP-UFBA), aprovou em julho de 2011 a proposta de Residência 

Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia (Residência AU+E/UFBA), à semelhança 

da residência médica, por meio do curso de pós-graduação lato sensu – Especialização em 
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Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade. O referido curso foi aprovado pela Pró-reitoria 

de Extensão dessa universidade em dezembro de 2011 (Processo nº. 060417/11-52), e se encontra 

na sua quarta edição. 

Essa proposta, pioneira nessa área de atuação, está pautada na Lei Federal No. 11.888, de 24 de 

dezembro de 2008, que assegura às famílias de baixa renda, de até 3 (três) salários mínimos, de 

áreas urbanas ou rurais, assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de 

habitação de interesse social, como parte integrante do direito social à moradia. Visa assim a 

capacitação profissional, de caráter pluridisciplinar, associada à atividade de assistência técnica às 

comunidades demandantes, de forma integrada às instituições de interesse público, municípios e 

movimentos sociais atuantes nessa área, ampliando assim a inserção social da universidade 

pública. 

Tem-se como perspectiva a elaboração participativa de projetos inovadores de interesse social, 

com vistas a ampliar o acesso a recursos públicos na promoção de melhor qualidade de moradia e 

fortalecimento da cidadania. Para isso, além do curso, a Residência AU+E/UFBA abrange também 

trabalho de campo voltado para assessoria técnica e elaboração de projetos, por meio de oficinas, 

pesquisa, planejamento, e outras atividades complementares. 

No ano de 2019 foi realizado o processo seletivo, conforme o calendário disposto no Edital n° 

01/2019. Do total de 93 (noventa e três) inscrições recebidas, 92 (noventa e duas) inscrições foram 

homologadas por atenderem ao disposto no edital, sendo selecionados candidatos para as 25 vagas 

para a 4ª edição do curso a ser iniciada no semestre de 2020.1. O Processo Seletivo concluiu-se 

em dezembro de 2019. Dentre os 25 (vinte e cinco) candidatos selecionados – 17 (dezessete) de 

ampla concorrência e oito de cotas raciais/sociais –, 12 (doze) são de Salvador, dois nucleados de 

Pelotas (UFPel), um nucleado de Brasília (UnB), um nucleado de Fortaleza (UFC), dois de 

Aracaju, um de Natal, dois de Porto Alegre, um de Sorocaba, um de Belo Horizonte e um do Rio 

de Janeiro, sendo 20 (vinte) arquitetos-urbanistas, dois urbanistas, um designer, um engenheiro 

civil e um bacharel em Artes. 

Outras informações relevantes sobre a RAU+E/UFBA podem ser encontradas no site do curso: 

http://www.residencia-aue.ufba.br/ 

Neste relatório em termos de produção acadêmica referente ao ano de 2020, apresentamos a 

produção do núcleo coordenador de disciplinas.  

Coordenação e Vice-coordenação - 4ª Edição (Período: 2020/2021) 

Coordenadora: professora Heliana Faria Mettig Rocha 

Vice-Coordenadora: professora Elisamara de Oliveira Emiliano  
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Colegiado (período agosto/2019 a julho/2022) 

Representação do corpo docente 

Ângela Maria Gordilho Souza 

Carlos Alberto Andrade Bomfim 

Daniel Marostegan e Carneiro 

Ida Matilde Pela 

João Maurício Santana Ramos 

Juan Pedro Moreno Delgado 

Leonardo Prazeres Veloso de Souza 

Thais Troncon Rosa 

Sérgio Kopinski Ekerman 

Representação do corpo técnico-administrativo 

Luis Emanuel Moutinho Acácio 

Representação do corpo discente 

Luiza Maia Fagundes 

Carmélia Carilo Clough 

Corpo Docente Permanente (24): 

Akemi Tahara 

Angela Maria Gordilho Souza 

Ariadne Moraes Silva 

Carlos Alberto Andrade Bomfim 

Daniel Marostegan e Carneiro 

Eduardo Teixeira de Carvalho 

Emerson Andrade Sales 

Fábio Macedo Velame 

Gabriela Leandro Pereira 

Heliana Faria Mettig Rocha 

Ícaro Vilaça Nunesmaia Cerqueira 

Ida Matilde Pela 

João Maurício Santana Ramos 

Juan Pedro Moreno Delgado 

Leandro de Souza Cruz 

Luiz Roberto Santos Moraes  
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Maria Aruane Santos Garzedin 

Maria das Graças Borja Gondim dos Santos Pereira 

Maria Lúcia Araújo Mendes de Carvalho 

Maria Suzana Moura   

Naia Alban Suarez 

Sergio Kopinski Ekerman 

Tereza Maria Moura Freire 

Thais Troncon Rosa 

Corpo docente colaborador com vínculo UFBA (8): 

Catherine Prost 

Cibele Moreira Nobre Bonfim 

Elisamara de Oliveira Emiliano 

Gloria Cécilia Figueiredo 

Jose Ferreira Nobre Neto 

Leonardo Prazeres Veloso de Souza 

Mayara Mychella Sena Araújo 

Nayara Cristina Rosa Amorim 

Corpo docente colaborador sem vínculo UFBA (13): 

Aparecida Netto Teixeira 

Edgar Porto Ramos 

Francine Ferman Bezerra Cavalcanti 

Laila Nazem Mourad 

Larissa Scarano Pereira Matos da Silva 

Leonardo Fiusa Wanderley 

Liana Silvia de Viveiros e Oliveira 

Luana Figueiredo de Carvalho e Oliveira 

Maria Alice Pereira da Silva 

Maria Ângela Cardoso 

Maria Teresa do Espírito Santo 

Paula Adelaide Mattos Santos Moreira 

Wagner Moreira Campos 

Professores Nucleados (7): 

Andre de Oliveira Torres Carrasco 
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Amélia Panet Barros 

Elisabetta Romano 

Lisandra Fachinello Krebs 

Liza Maria Souza de Andrade 

Luis Renato Bezerra Pequeno 

Nirce Saffer Medvedovski 

Docentes Visitantes (2): 

Christina Schade 

Márcio da Costa Pereira 

Destaques desta 4a. edição (2020/2021) 

 Realização do Seminário de Avaliação Coletiva das três edições da Residência 

AU+E/UFBA, entre abril e agosto de 2019; 

 Abertura da 4a Edição da Residência AU+E/UFBA em março/2020; 

 Parcerias da Residência AU+E/UFBA com a UFPB, UnB, UFPel e UFC na forma de 

Nucleações do curso, com a matrícula de alunos no Curso de Especialização em Assistência 

Técnica, Habitação e Direito à Cidade, sendo realizada a assistência técnica na cidade de origem, 

sob tutoria do professor nucleado da universidade parceira. Em 2020, foram ampliadas as parcerias 

com a UFS e a UFRN; 

 Aprovação do Programa de extensão Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, 

cadastrado no SIATEX/UFBA; 

 Participação da Residência AU+E com assento de curso de pós-graduação na Congregação 

FAUFBA; 

 Participação da Residência AU+E na Comissão de Espaço Físico FAUFBA; 

 Realização do Projeto Mobiliza RAU+E, iniciado pelos estudantes do curso e apoiado por 

professores, como mobilização junto às comunidades frente à pandemia covid-19. Foram 

realizadas ações, como: Manifesto em Defesa da Água e Saneamento com a participação de 70 

grupos apoiadores; Seleção em Editais para obtenção e distribuição de cestas básicas para doações 

de alimentos e montagem de 19 Pias de Higienização Comunitária (PHC); 

 Oferta da disciplina ARQB36 - Tópicos Especiais: Ciclo de Debates RAU+E no SLS 2020, 

com utilização do ambiente ava/Moodle UFBA; 

 Realização do evento de extensão Ciclo de Debates Residência AU+E/UFBA: ampliando 

campos de atuação em Arquitetura e Urbanismo, enquanto espaço para tratar questões 

contemporâneas relacionadas à formação e à prática em assistência e assessoria técnica em 
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habitação e direito à cidade, ampliando campos de atuação em Arquitetura, Urbanismo e áreas 

afins. Com a intenção de abrir canais de comunicação entre o Curso de especialização e jovens 

atuantes no campo da assistência e assessoria técnica, para além da universidade, abarcando 

públicos diversos e sobretudo profissionais da área e lideranças populares, movimentos, 

comunidades, etc. Professores coordenadores e colaboradores da RAU+E/UFBA atuaram na 

mediação das mesas do Ciclo de debates, com apoio de discentes residentes e da graduação. O 

Ciclo contou com um público externo de 348 inscritos, e algumas mesas fizeram parte do Circuito 

Urbano 2020 da ONU-Habitat. O evento foi cadastrado no SIATEX/UFBA, coordenado por 

Heliana Mettig, Thais Rosa e João Maurício Ramos; 

 Re-transmissão das Mesas 3 e 4 do Ciclo de Debates no Circuito Urbano 2020 da ONU-

Habitat com o tema “Cidades Pós-Covid 19: diálogos entre o Brasil e a África Lusófona”, em 

outubro/2020; 

 Ampliação da comunicação com a utilização de redes sociais (Instagram, com 1514 

seguidores; Facebook, com 787 seguidores); 

 Abertura do Canal Youtube RESIDENCIA AUE UFBA, com 470 inscritos; 

 Alimentação do website http://www.residencia-aue.ufba.br/; 

 Preparação do primeiro vídeo institucional da Residência AU+E/UFBA;  

 Participação no Congresso Virtual UFBA 2020 em 3 mesas: 

 “Caminhos de Convergência Socioecológica: saberes, projeto e prática”, com a participação 

de professores colaboradores UnB, UFPA, UTFPR, PUC-Campinas; Escola da Cidade-SP, 

coordenada por Heliana Mettig, em 13/05/2020 e retransmitido em 22/05/2020 no Congresso; 

 “[des]governo, pandemia e vulnerabilidade nas cidades brasileiras: uma análise das ações de 

prevenção e combate ao Covid-19 em Salvador”, com a participação dos grupos Mobiliza RAU+E, 

inter.Agir SSA e GeoCombate covid-BA, coordenada por Any Ivo, em 20/05/2020; 

 “Modos de dizer e agir Natureza”, com a participação de professores da UFBA, coordenada 

por Thais Portela, em 20/05/2020; 

 Seleção pelo Edital PaexDoc Tessituras SLS 2020 com o projeto de extensão “Ciclo de 

Debates RAU+E”, com participação de um bolsista de extensão e 2 graduandos com apoio ao 

estudante; 

 Oferta do Curso de extensão “Mapeamento Comunitário: ambiente, comunicação e saúde” 

Coordenação: Heliana Mettig, cadastrado no SIATEX/UFBA; 

 1a reunião com as Nucleações RAU+E - Acordo de Cooperação Técnica; 

 Planejamento do curso remoto para o semestre 2021.1; 
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 Parcerias em consolidação: Br-Cidades Núcleo Salvador; Escritório Público BÁKÒ; 

CECRE-IPHAN; IAB-BA; SINARQ; CAU-BA;  

 Reuniões com a Coordenação da COPPEX/PROEXT sobre questões específicas de um curso 

de pós-graduação lato sensu gratuito: bolsas para estudantes, registro de carga horária de docentes 

em aulas e orientações; 

 Participação em Palestras sobre a Residência AU+E, “O campo propositivo de ação da 

arquitetura-urbanismo em experiências de extensão na pós-graduação - Residência 

AU+E/UFBA”:  

 ARQUISUR/FAU-UFRJ - Ações Remotas de Extensão e possibilidades de aproximações 

no Cone Sul; 

 Colóquio ATHIS 2020 - UFES - Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social na 

Extensão Universitária do Brasil Urbano. 

 Outras Participações em Apresentações e Palestras (I Fórum de Assessoria Técnica Popular 

do Nordeste; Congresso Virtual UFBA 2020; Meia Hora com BR-Cidades Núcleo Salvador; 

Seminário na UFSC; IAB/BA; ISC/UFBA; Circuito Urbano 2020 ONU-Habitat; XXVI Encontro 

da Rede ULACAV; Seminário Virtual do VI ENANPARQ) 

Processo Seletivo: 

Entre os dias 24 de outubro a 22 de novembro de 2019 foram feitas as inscrições para seleção na 

turma da 4a. edição (2020/2021), conforme o calendário disposto no Edital n° 01/2019. Do total 

de 93 (noventa e três) inscrições recebidas, 92 (noventa e duas) inscrições foram homologadas por 

atenderem ao disposto no edital, sendo selecionados candidatos para as 25 vagas para a 4ª edição 

do curso iniciada no semestre 2020.1. O Processo Seletivo concluiu-se em dezembro de 2019. 

Dentre os 25 (vinte e cinco) candidatos selecionados – 17 (dezessete) de ampla concorrência e oito 

de cotas raciais/sociais –, 12 (doze) são de Salvador, dois nucleados de Pelotas (UFPel), um 

nucleado de Brasília (UnB), um nucleado de Fortaleza (UFC), dois de Aracaju, um de Natal, dois 

de Porto Alegre, um de Sorocaba, um de Belo Horizonte e um do Rio de Janeiro, sendo 20 (vinte) 

arquitetos-urbanistas, dois urbanistas, um designer, um engenheiro civil e um bacharel em Artes. 

Corpo Discente 

Ingresso: 25 alunos 

Houve 01 pedido de desligamento do curso da turma de 2020.1 

Total de alunos em curso no final de 2020: 24 (vinte e quatro) 

Disciplinas e atividades oferecidas 

SLS 2020: 01 disciplina optativa 



93 
 

Tabela 3 – Números da Residência AU+E/UFBA em 2020 
    Quantidade Horas Créditos 

Disciplinas ofertadas 
Obrigatórias (Práticas e Teóricas) 0 0 0 

Optativas 1 68  
Atividade Defesas Finais 0   

Docentes 

Permanentes 24     

Colaboradores com vínculo UFBA 8     

Colaboradores sem vínculo UFBA 13   

Nucleados 7   

Visitantes 2   
  
  
  

Total 54   

Discentes 

Ingressos (2020) 25   
  

Egressos (2020) 0 

Desistentes (2020) 1 

Total 24 

Fonte: Residência AU+E, 2020. 

Aspectos Gerais 

O ano de 2020 foi atípico, marcado pela pandemia COVID -19 e pela necessidade do isolamento 

social, de acordo com as determinações da UFBA e das autoridades governamentais. As atividades 

realizadas foram remotas, seguindo o calendário excepcional da UFBA que determinou a 

realização de apenas um Semestre Letivo Suplementar - o SLS 2020. Apesar das dificuldades, foi 

possível algumas atuações no campo em solidariedade e apoio na segurança alimentar e na 

instalação de pias de higienização comunitária em 19 comunidades, dentre algumas anteriormente 

atendidas pela Residência AU+E/ UFBA. Esse movimento foi iniciado pelos profissionais 

residentes (alunos do curso de especialização) e apoiados por alguns professores do curso, 

organizados por meio de reuniões remotas, devidamente adaptadas para a situação pandêmica, 

com o objetivo de minimizar os impactos negativos das circunstâncias. 

6.1.3. Relação de atividades compartilhadas entre o ensino de Graduação e Pós-Graduação 

No ano de 2020, com a adoção do Semestre Letivo Suplementar (SLS) não presencial, excepcional 

e temporário em enfrentamento às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, foi facultado 

aos estudantes a adesão às atividades de ensino do SLS. Assim, houve um grande esforço dos 

colegiados dos cursos de graduação e de pós-graduação, da diretoria e demais instâncias de apoio 

acadêmico e administrativo em oferecer aos discentes um conjunto de atividades de ensino 

contendo disciplinas existentes no currículo e outras novas criadas dentro de temáticas especiais. 

Apesar do contexto vivenciado, a maioria dos professores vinculados às atividades da pós-
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graduação atuaram também nos cursos de graduação, lecionando disciplinas e orientando 

graduandos no Trabalho Final de Graduação – TFG. 

Segundo dados coletados dos Relatórios Individuais de Trabalho (RIT) pelo menos 33 projetos de 

pesquisa em andamento na FAUFBA guardam relação com projeto de extensão e/ou atividade de 

ensino e envolvem um total de 76 alunos, sendo: 49 bolsistas da graduação, 9 voluntários da 

graduação, 3 bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) com 

recursos da UFBA, CNPq ou FAPESB, 4 doutorandos do PPG-AU, 9 tutores da pós-graduação e 

2 voluntários da pós-graduação. 

Ainda de acordo com os RITs, pelo menos 23 projetos de extensão de caráter eventual, com uma 

média de 61 horas de dedicação total por projeto, guardam relação com projeto de pesquisa e/ou 

atividade de ensino na graduação ou na pós-graduação lato ou stricto sensu. Com um total de 33 

alunos da graduação (16 voluntários e 17 bolsistas) e 5 alunos da pós-graduação (01 voluntário e 

04 da modalidade "pós-graduação tutor") e recursos provenientes dos editais PAEXDOC e 

Permanecer da Pró- Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE) da UFBA. 

Porém, o contexto de atividades não presenciais não permitiu a todos (docentes e discentes) as 

adaptações necessárias para a continuidade de suas atividades acadêmicas, assim, por exemplo, o 

Programa Permanecer teve seu andamento e bolsas suspensas no ano de 2020. 

6.1.4. Avaliação dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação 

6.1.4.1. Avaliação dos Cursos de Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

Na avaliação do ano de 2019, dos 245 estudantes concluintes dos cursos de graduação de 

Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA inscritos, 184 eram discentes do curso diurno e 61 do curso 

noturno. Desse total, 147 estudantes concluintes do diurno e 54 do curso noturno realizaram o 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE 2019 em 24 de novembro. Como 

resultado os cursos obtiveram, na escala de 1 a 5, o Conceito 4. 

Os cursos se mantiveram entre os mais bem avaliados no país, com médias superiores à Unidade 

da Federação (UF), à Região Nordeste e ao país. No Componente de Formação Geral a nota média 

dos concluintes do curso diurno foi 56,3% e a do noturno foi 52,4%, ambas superiores à UF 

(43,0%), à Região Nordeste (42,3%) e ao Brasil (42,2%). No Componente de Conhecimento 

Específico, a nota média dos concluintes do curso diurno foi 65,7% e a do noturno 65,4%, 

enquanto na UF foi 56,2%, na Região Nordeste, 56,4% e no Brasil, 57,4%. 

Ressaltam-se, assim, a adesão e participação efetiva dos estudantes no comparecimento às provas, 

o trabalho conjunto dos Colegiados dos cursos diurno e noturno no planejamento e orientação 

sobre a importância da participação no ENADE, sobretudo considerando que o exame era aplicado 
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a cada três anos, mas teve esse ciclo encurtado para dois anos na última edição (2008, 2011, 2014, 

2017, 2019). 

Em 2020 a aplicação das provas do ENADE 2020 estava prevista para o dia 22 de novembro, mas 

em decorrência das restrições impostas pela pandemia da Covid-19 foi adiada para 2021 pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

6.1.4.2. Avaliação do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG-AU) 

Em 2017 foi realizada a avaliação quadrienal de todos os Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu do Brasil (quadriênio 2013-2016). O PPG-AU obteve nota 4 nesta avaliação. 

A próxima avaliação – referente ao quadriênio 2017-2020 – acontecerá em 2021. 

Todas as informações e detalhamento do processo avaliativo são públicas e podem ser consultadas 

na página da Plataforma Sucupira. 

6.1.4.3. Avaliação do Mestrado Profissional em Conservação e Restauro de Monumentos e 

Núcleos Históricos (MP-CECRE) 

O Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos da 

Universidade Federal da Bahia (MP-CECRE) aprovado no ano de 2009, com início de suas 

atividades no ano de 2010, logrou nota 4 na avaliação quadrienal (2013-2016) dos cursos de pós-

graduação stricto sensu realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) no ano de 2017. 

A próxima avaliação – referente ao quadriênio 2017-2020 – acontecerá em 2021. 

6.2.Atividades de pesquisa: linhas de pesquisa, projetos, financiamentos etc. 

Os dados e as informações que compõem este relatório de atividades de pesquisa no ano de 2020 

foram extraídos dos Relatórios Individuais de Trabalho (RIT) preenchidos pelos docentes da 

FAUFBA. Ao todo 86 professores preencheram o RIT o que corresponde a 88% do corpo docente. 

6.2.1. Coordenação, Vice-coordenação e participação em grupo de pesquisa registrado no 

CNPq 

Dezenove por cento dos docentes ou 16 docentes atuaram como coordenador(a) ou vice-

coordenador(a) de grupo de pesquisa registrado no CNPq. Sessenta e sete por cento ou 58 docentes 

participaram de pelo menos 01 grupo de pesquisa registrado no CNPq. Ao todo são 16 grupos de 

pesquisa da FAUFBA registrados no CNPq com 53 docentes vinculados. Três grupos de pesquisa 

são de outras unidades da UFBA, com 03 docentes da FAUFBA vinculados e 18 grupos de 

pesquisa são externos à UFBA com 14 docentes da FAUFBA vinculados. 
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Figura 10 – Gráfico dados da participação docente em grupos de pesquisa registrados no CNPq 

 
Fonte: elaboração própria. 

Sete por cento dos docentes ou 06 docentes coordenaram pelo menos 01 laboratório do total de 07 

declarados. 

Quadro 18 – Coordenação e participação docente de grupo de pesquisa registrado no CNPq 

Coordenação e participação docente de grupo de pesquisa registrado no CNPq 

Grupo de pesquisa / Laboratório 
registrado no CNPq 

Docente coordenador ou 
vice-coordenador 

Docentes participantes 

GEA-hosp - Grupo de Estudos em 
Arquitetura e Engenharia Hospitalar 

Antonio Pedro Alves de 
Carvalho 

José Ferreira Nobre Neto, 
Lucianne Fialho Batista, Patrícia 
Marins Farias 

LCAD - Laboratório de estudos avançados 
em Cidade, Arquitetura e tecnologias 
Digitais 

Arivaldo Leão de Amorim e 
Maria das Graças B. Gondim 
dos S. Pereira 

Andrea Verri Bastian, Arivaldo 
Leão de Amorim, Érica de Sousa 
Checcucci, Fernando Ferraz 
Ribeiro, Leonardo Prazeres 
Veloso de Souza, Maria das 
Graças Borja Gondim dos Santos 
Pereira, Natalie Johanna 
Groetelaars 

EtniCidades: grupo de estudos étnico-
raciais em arquitetura e urbanismo 

Fabio Macêdo Velame   

LabHabitar - Laboratório de Habitação e 
Cidade 

Heliana Faria Mettig Rocha 
(Vice-líder) 

Carlos Alberto Andrade Bomfim 
Daniel Marostegan e Carneiro 
João Maurício Santana Ramos 
Tereza Maria Moura Freire 
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MULTGRAF - Multimeios na Expressão 
Gráfica 

João Maurício Santana Ramos 
e Renata Inês Burlacchini P. da 
S. Pinto 

Ana Cecilia de Andrade Teixeira 
Antonio Pedro Alves de Carvalho 
Heliana Faria Mettig Rocha 
Izarosara Borges Rahy 
Jailson Cesar Borges dos Santos 
José Ferreira Nobre Neto. 
Leonardo Prazeres Veloso de 
Souza 
Luciana Guerra Santos Mota 
Renata Inês Burlacchini Passos da 
Silva Pinto 

LAB20 - Laboratório da Arquitetura e do 
Urbanismo do século XX 

José Carlos Huapaya Espinoza Aline de Carvalho Luther 
Ana Carolina de Souza 
Bierrenbach 
Federico Calabrese 
Juliana Cardoso Nery 
Luciana Guerra Santos Mota 
Naia Alban Suarez 

História da Cidade e do Urbanismo  Luiz Antonio Fernandes 
Cardoso 

Ana Carolina de Souza 
Bierrenbach 
Juliana Cardoso Nery 
Marcia Genésia de Sant'Anna 
Rodrigo Espinha Baeta 

ARQ POP - Arquitetura Popular: espaços e 
saberes 

Marcia Genésia de Sant'Anna Daniel Juracy Mellado Paz 
Luiz Antonio Fernandes Cardoso 
Carolina Nascimento Vieira 

Projeto, Cidade e Memória. Naia Alban Suarez Akemi Tahara 
Aline de Carvalho Luther 
Aline de Figueirôa Silva 
Ana Carolina de Souza 
Bierrenbach 
Edson Fernandes D'Oliveira 
Santos Neto 
Federico Calabrese 
Ícaro Vilaça Nunesmaia Cerqueira 
Lídia Quièto Viana 
Mauricio de Almeida Chagas 
Maurício Felzemburgh Vidal 
Rodrigo Espinha Baeta 
Sergio Kopinski Ekerman 

Laboratório Urbano Paola Berenstein Jacques Dilton Lopes de Almeida Júnior 

Desenvolvimento de Tecnologias 
Sustentáveis 

Rita Dione Araújo Cunha   

BIA - Barroco Ibero-Americano: 
Arquitetura e Cidade 

Rodrigo Espinha Baeta Luiz Antonio Fernandes Cardoso 
Marcia Genésia de Sant'Anna 

CREPE - Consolidação e Reabilitação 
Estrutural do Patrimônio Edificado 

Rosana Muñoz   

CIPOs - Cidades Políticas Thais de Bhanthumchinda 
Portela 

Ariadne Moraes Silva 
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Lugar Comum Ana Maria Fernandes Aline Maria Costa Barroso 
Ceila Rosana Carneiro Cardoso 
Gabriela Leandro Pereira 
José Carlos Huapaya Espinoza 
Márcio Correia Campos 
Marina Coêlho Teixeira 
Mayara Mychella Sena Araújo 
Sanane Santos Sampaio 
Sergio Kopinski Ekerman 

NTPR - Núcleo de Tecnologia da 
Preservação e da Restauração 

Mário Mendonça de Oliveira Larissa Corrêa Acatauassú Nunes 
Santos, Rosana Muñoz 

Fonte: elaboração própria. 

6.2.2. Coordenação de pesquisas em andamento 

Cinquenta por cento dos docentes ou 43 docentes coordenaram projetos de pesquisa em 

andamento. Ao todo são 69 projetos de pesquisa com dedicação média de 6,5 horas semanais por 

projeto. Cinquenta e quatro projetos de pesquisa estão vinculados a 19 grupos de pesquisa. Trinta 

projetos de pesquisa têm vínculo institucional com o PPG-AU/UFBA, 17 com a graduação 

FAUFBA e 04 com outros programas de pós-graduação da UFBA, outras universidades, outras 

instituições ou outras situações. Oito projetos de pesquisa têm o envolvimento de outra instituição. 

Trinta e cinco projetos de pesquisa recebem o financiamento da CAPES (2 - Print e 1 - DAAD), 

do CNPq (2 - produtividade e 6 - PIBIC), da FAPESB (6 - PIBIC, 1 - pós-graduação e 1 - Edital 

PIE0035/2016), do Ministério Público do Estado da Bahia (1) e da PROAE/UFBA (7 - PIBIC, 2 - 

PIBIC/AF, 1 - PIBIC/MS, 4 - SANKOFA, 7 - Permanecer).  

Cinco projetos atuam com cooperações e/ou redes (formais ou informais) ou articulações 

interinstitucionais de pesquisa sendo elas: Rede Convergência Socioecológica (UFBA, UnB, 

UFPA, UTFPR, PUC-Campinas, Escola da Cidade), Câmara Temática de Resiliência do Painel 

Salvador de Mudança do Clima, BR-Cidades, Placemaking Latino-américa, Rede PHI -

Internacional e Rede PHI Brasil, Rede de Coletivos de Arquitetura Latino-americana, UFRJ, UnB, 

UFMG, UNICAMP, USP, UNEB e escolas da rede pública de ensino: Colégio Estadual Tereza 

Conceição Menezes (Curuzu/BA) e Colégio Estadual Profª Maria Bernadete Brandão 

(Sussuarana/BA). Trinta e três projetos de pesquisa guardam relação com projeto de extensão e/ou 

atividade de ensino e envolvem um total de 76 alunos, sendo: 49 bolsistas da graduação, 9 

voluntários da graduação, 3 bolsistas IC - PIBIC, CNPq, FAPESB, 04 doutorandos do PPG-AU, 

09 tutores da pós-graduação e 02 voluntários da pós-graduação. 

6.2.3. Participação de pesquisas em andamento 

Vinte por cento dos docentes ou 17 docentes participam de projeto de pesquisa em andamento. Ao 

todo são 25 projetos de pesquisa com dedicação média de 5,6 horas semanais por projeto. Vinte 
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projetos de pesquisa estão vinculados a 16 grupos de pesquisa. Doze projetos de pesquisa têm 

vínculo institucional com a pós-graduação (PPG-AU/UFBA), 02 com a graduação FAUFBA, 01 

com outros programas de pós-graduação da UFBA ou de outras universidades e 06 com outras 

instituições ou outras situações. Doze projetos de pesquisa guardam relação com projeto de 

extensão e/ou atividade de ensino. 

Quatorze projetos de pesquisa têm o envolvimento de outra instituição, sendo elas: École 

polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) (1), GIK-IPF do Kalrsruhe Institute of Techonology 

- KIT (Alemanha) (1), INKEK - Instituto de clima e energia (consultoria do Prof. Lutz Katzschner) 

(2), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) (3), Labcidade/FAUFSP 

(COORD.)(1), Newcastle University e Instituto de Arquitetura e Urbanismo - USP São Carlos (1), 

UFPB, UnB, UFPel e UFC (1), UFRGS (2), Demais núcleos regionais do OM: Curitiba, Porto 

Alegre, Belo-Horizonte, Brasília, Campina Grande, João Pessoa, Fortaleza, Maringá, Natal, São 

Paulo (1) e Escolas da Rede Pública de Ensino: Colégio Estadual Tereza Conceição Menezes 

(Curuzu/BA) e Colégio Estadual Profª Maria Bernadete Brandão (Sussuarana/BA) (1). Quatro 

projetos de pesquisa recebem financiamento, sendo eles: CAPES e DAAD (Serviço Alemão de 

Intercâmbio Acadêmico) (1), Termo de Cooperação e Termo de Execução Descentralizada junto 

ao IPHAN (2) e Redes ou articulações interinstitucionais de pesquisa (1). Três projetos atuam com 

cooperações e/ou redes (formais ou informais) ou articulações interinstitucionais de pesquisa, 

sendo elas: UFRJ, UNEB, UnB, UFMG, UFGRS, UNEB, USP (1), LCAD/UFBA e o GIK-IPF do 

Kalrsruhe Institute of Techonology (KIT) na Alemanha (1). 

6.2.4. Coordenação de pesquisas finalizadas 

Ao todo foram 11 projetos de pesquisa finalizados em 2020, por 09 docentes coordenadores (10% 

dos que preencheram o RIT), com dedicação média de 12 horas semanais por projeto, ressalta-se 

que o andamento da execução dos projetos foi prejudicado pelas restrições impostas pela pandemia 

da Covid-19. Os projetos de pesquisa finalizados tinham vínculo com a graduação (1), a pós-

graduação (1), o Laboratório de Conforto Ambiental e Tecnologia Sustentáveis em Arquitetura, 

Urbanismo e Paisagismo (LACAM-TEC) (2), o LabHabitar (1) e outros programas de Pós-

Graduação da UFBA ou de outras universidades (1) - Pós-doutorado realizado no Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Civil – CEFET-MG, Grupo de Pesquisa Arquitetura Bioclimática 

e Construção Sustentável. Houve vínculos com outras instituições: o Instituto de Clima e Energia 

(INKEK) - consultoria do Prof. Lutz Katzschner (3), o PPGAU-IAU/USP (1) e o Laboratório de 

Conforto Ambiental (LABCON) da Escola de Arquitetura da UFMG (1). Dois projetos tiveram 

financiamento do PIBIC. Seis projetos de pesquisa finalizados tinham relação com projeto de 
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extensão e/ou atividade de ensino e envolveram um total de 12 alunos, sendo: 7 bolsistas da 

graduação (2 - PIBIC UFBA, 1 - PIBIC FAPESB, 1 - Permanecer, 3 - Estagiário FADIGA / 

PROPLAN) e 6 voluntários da graduação, um dos bolsistas atuou em dois projetos. 

6.2.5. Participação de pesquisas finalizadas 

Apenas uma docente registrou no RIT a participação em projeto de pesquisa finalizado em 2020: 

"Estudos para subsidiar o projeto Salvador 500: Visões de Futuro". Projeto iniciado em março de 

2019 e finalizado em setembro de 2020, vinculado à Rede nacional INCT Observatório das 

Metrópoles - Núcleo Salvador. O projeto teve relação com projeto de extensão e/ou atividade de 

ensino com vínculo estreito ao Planejamento Urbano e Regional e às escalas centrais do ensino do 

urbanismo. 

6.2.6. Consultorias, assessorias e assistências técnicas vinculadas às pesquisas 

Apenas uma docente registrou no RIT de 2020 consultoria que foi prestada à Fundação Mário Leal 

Ferreira no projeto “Salvador 500: Visões de Futuro”. Segundo a docente, configurou-se como 

oportunidade de realização de seminários e oficinas temáticas onde profícuo debate entre 

especialistas contribuiu enriquecendo o produto final da consultoria, mas também oportunizou  a 

convergência de grande número de profissionais que têm atuação no planejamento tanto da 

iniciativa privada, quanto em instituições estaduais e municipais, organizações não 

governamentais em ampla participação abrangendo temas, dentre eles Densidade, com a 

participação como palestrante em três das oficinas. 

6.2.7. Interfaces entre pesquisa, extensão e ensino 

Sete por cento dos docentes ou 06 docentes registraram interfaces entre pesquisa, extensão e 

ensino, sendo elas: 

 Articulação do Grupo Tectônica à Residência AU+E para projeto "MOBILIZA RAU+E. 

 Articulação do Grupo Tectônica à Pesquisa do Grupo Crescer (EEUFBA) para o projeto de 

construção de placas em fibras de cana-brava com a comunidade quilombola da Ilha de Maré 

 Articulação do Grupo Tectônica para apoio ao evento ""CADEIA PRODUTIVA DO 

BAMBU"" da UFBA. 

 Articulação do Grupo Tectônica para o projeto "CANTEIRO MODELO DE 

CONSERVAÇÃO - AÇÕES DE SALVA-GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

CULTURAL DE IGATU". 

 Articulação do Projeto de pesquisa e extensão: Saberes e práticas construtivas com bambu 

com o INEMA, SEDUR-Camaçari, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura 
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Municipal de São Sebastião do Passé-Ba, Comunidades de São Sebastião do Passé e de Vila de 

Abrantes. 

 Para a organização do XVI Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, a Comissão 

Organizadora tem organizado uma série de atividades de extensão (Minicurso e Webinário) em 

articulação com uma pesquisa (HI-SHCU) coordenada pelo historiador Washington Drummond 

que se debruça sobre os 30 anos dos SHCUs. Além do Seminário a Plataforma Cronologia do 

Pensamento Urbanístico vem promovendo através de uma rede de pesquisadores com atualmente 

oito equipes no Brasil, publicações e eventos que debatem a História e a Historiografia do 

pensamento urbanístico no Brasil. 

 Criação da disciplina Diálogos contemporâneos, no SLS, cujo conteúdo compreende 

parcialmente os referenciais teóricos e metodologia da pesquisa Tipologia de Arquitetura 

Contemporânea em Salvador, Bahia. 

 A consultoria prestada à Fundação Mario Leal Ferreira, no projeto Salvador 500: Visões de 

Futuro fortalece a produção de estudos e pesquisas realizadas tanto no âmbito do Observatório das 

metrópoles quanto no LCAD. 

 Organização do Seminário NEGSPP / FAUFBA. Competências Digitais para o Ensino-

aprendizagem (03 a 14/08/2020), que ocorreu na Plataforma Virtual Conferência Web RNP. 
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6.2.8. Pesquisas em andamento coordenadas pelos docentes da FAUFBA: 

Quadro 19 – Pesquisas em andamento coordenadas pelos docentes da FAUFBA 

Pesquisa: Data de início 
(mês/ano): 

Vinculação 
institucional: 

Outra instituição 
(quando aplicável) 

Financiamento(s)? Quais? Tipo de bolsa 
(quando aplicável): 

" A rede de arquitetura de apoio ao 
combate da tuberculose no século 
XX em Salvador, Bahia, Brasil." - 
pesquisa de doutorado 

02/2017 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- Doutorado sanduíche (01/02/2020 a 
31/07/2020) - CAPES-PRINT (PRINT - 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO) - Número 
do Processo: 88887.465596/2019-00 

- 

A Construção da Ideia de 
Assistência Técnica e a Articulação 
Ensino-extensão em Arquitetura e 
Urbanismo 

20/04/2016 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- - - 

A mobilidade estudantil na política 
de assistência estudantil da UFBA 
Campo de estudo e área temática: 
Políticas de assistência estudantil e 
transporte 

Junho/2019 Graduação 
FAUFBA 

- programa de bolsas de iniciação científica 
SANKOFA 

SANKOFA - UFBA 

A obra de Oscar Niemeyer em 
Conjuntos Históricos em Minas 
Gerais 

04/2020 - - - - 

A PRODUÇÃO 
ARQUITETÔNICA DE LINA BO 
BARDI 

01/01/2017 - - - - 

Argamassas de restauro para locais 
salinos 

março/2020 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- - - 

Arquitetas e arquitetos negros pelo 
mundo: Mapeamento da presença 
negra no campo da arquitetura, 

setembro 2017 - Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- apenas estudantes voluntários - 
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urbanismo e planejamento urbano - 
plataforma online 

Arquitetura como prática política: 
processos participativos e a 
construção de autonomia 

Julho 2019 Graduação 
FAUFBA 

- Programa Permanecer – PROAE/UFBA PERMANECER - 
UFBA 

Arquitetura de Sobrepor: o uso do 
tijolo na obra residencial de Assis 
Reis 

agosto/2019 - 
julho/2020 

Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

Acervo Assis Reis PIBIC AF - UFBA PIBIC - UFBA 

ARQUITETURA E URBANISMO 
CONTEMPORÂNEO EM 
ÁFRICA: AS NOVAS CIDADES 
GLOBAIS AFRICANAS E OS 
NOVOS CONDENADOS DA 
TERRA -  

01 de agosto de 
2018-2019 e 2019-
2020 

Graduação 
FAUFBA 

- Programa PERMANECER/PROAE 
2018-2019 e 2019-2020 

PIBIC - CNPQ 

Arquitetura, faça você mesmo 10/2018 Graduação 
FAUFBA 

- PIBIC-UFBA - 

Arquiteturas Afro-Diaspóricas nas 
Américas: Arquiteturas Afro-
Latinas, Afro-Caribenhas, Afro-
Americanas e Afro-brasileiras 

01 de agosto de 
2020 

Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- UFBA, Edital PROAE Sankofa 2020-
2021 

SANKOFA - UFBA 

Arquiteturas dos Afoxés e Blocos-
Afro nos Bairros Negros da Cidade 
do Salvador  

01 de agosto de 
2019 

Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- Programa PERMANECER/PROAE 
2018-2019 e 2019-2020 

PERMANECER - 
UFBA 

Arquiteturas e configurações 
espaciais de comunidades indígenas 
e quilombolas no Brasil e na Bahia 

07/2019 a 06/2020 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- PIBIC PIBIC - CNPq e 
FAPESB 

Arquiteturas e configurações 
espaciais de comunidades indígenas 
e quilombolas no Brasil e na Bahia - 
2a etapa 

06/2020 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- PIBIC PIBIC - CNPq e 
FAPESB 
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Avaliação de vibrações em 
edificações do Centro Histórico de 
Salvador 

março/2018 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- - - 

Cartografia Sexuada de Salvador setembro / 2018 - - Bolsa de iniciação científica - PROAE SANKOFA – UFBA 

Cenografia barroca nos núcleos 
urbanos ibero-americanos 

10/2019 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- Bolsa de Produtividade em Pesquisa - PQ 
- CNPQ - Nível 2 

- 

Cidade, corpo e temporalidades 
urbanas - CAPES-PrInt 

- - - - - 

Cidade, imagem, arquivo 04/2020 Graduação 
FAUFBA 

- PIBIC - CNPq/ FAPESB/UFBA. PIBIC - FAPESB, 
UFBA e CNPq 

Cidades e Espaços Públicos 
Materiais e Digitais - Tensões, 
Conflitos e Rearranjos 

01/05/2016 - - - - 

Cidades Sagradas e Históricas 
Iorubás 

01 de agosto de 
2020 

Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- Sim, PIBIC FAPESB PIBIC - FAPESB 

Comportamento higrotérmico de 
edifícios históricos  

março/2020 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- - - 

Conceitos e métodos de geometria 
projetiva aplicados à criação e 
detalhamento da forma em 
arquitetura 

03/2019 Graduação 
FAUFBA 

- - - 

Cronologia do Pensamento 
Urbanístico  

- - - CNPq - 

Densidade e tecido urbano: 
parâmetro urbanístico chave e 
elemento sensor da organização 
territorial metropolitana. 

07/2019 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- - - 

Diálogos Metropolitanos 
Lima_Salvador 

01/2016 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

Pontificia Universidad 
Católica del Perú 

- - 
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Doutorado em andamento 
"Sobrevivências coloniais entre 
modernidades: partições brasileiras 
em exposições internacionais, 
bienais e trienais - 1922 a 1972" 

Fevereiro/2018 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- FAPESB - 

EDIFÍCIO SOLAR LOW-e UFBA 02/2016 Outros 
programas de 
Pós-Graduação 
da UFBA ou de 
outras 
universidades 

- NÃO - 

Ensino de Conforto e 
Sustentabilidade Ambiental na 
Formação Básica do Arquiteto 

Set/2014 - - - - 

ESPAÇOS LIVRES 
COMUNITÁRIOS COMO 
ELEMENTOS DE 
EMPODERAMENTO DA 
COMUNIDADE: O CASO DE 
SARAMANDAIA 

Junho/2018 Graduação 
FAUFBA 

- bolsas de Iniciação científica – Programas 
Permanecer e PIBIC-MS 

PERMANECER e 
PIBIC/MS - UFBA 

Estabelecendo requisitos para a 
Modelagem da Informação da 
Cidade 

01/01/2018 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

GIK-IPF / Karlsruhe 
Institute of Technology 
(KIT) - Alemanha 

CAPES / DAAD - 

ESTUDO DE VIABILIDADE DE 
IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA 
SOLAR FOTOVOLTAICA EM 
AMBIENTE URBANO 

08/2019 - - FAPESB PIBIC - FAPESB 

Estudo do conhecimento sobre 
conforto térmico em edificações 
habitacionais com ênfases no ensino 
na graduação em arquitetura e na 
aplicação em edificações 
habitacionais de baixa renda 

01/02/2020 Graduação 
FAUFBA 

Não Não - 
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Formas de habitar os vazios 
patrimoniais herdados: um olhar 
para a América Latina 

Março/2020 Professora 
Visitante no 
Exterior – 
Sênior, em 
programa de 
pós-
doutoramento, 
na Escuela 
Técnica Superior 
de Arquitectura 
em Madrid - 
Universidad 
Politécnica de 
Madrid 
ETSAM/UPM, 
acompanhada 
pelo Professor 
Catedrático 
Fernando Vela 

Escuela Técnica 
Superior de 
Arquitectura de Madrid 
(ETSAM - UPM) 

Afastada desde 01.03.2020 à 28.02.2021, 
com bolsa CAPES Print. 

PIBIC-UFBA 

Geometria projetiva aplicada à 
criação e detalhamento da forma em 
Arte e Design 

03/2019 Graduação 
FAUFBA 

- - - 

Governando a nós mesmos - 
Participação social e governança em 
grandes projetos urbanos: 
descortinando a ponte Salvador- 
Itaparica, Ba 

Março 2020 - 
Dezembro 2020 

Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- Não - 

Guia da Arquitetura Moderna de 
Salvador 

- - - - PIBIC - FAPESB 

HI SHCU 30 anos - - - - - 

História da Arquitetura Hospitalar 
em Salvador 

01/02/2019 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- Bolsa Produtividade em Pesquisa do 
CNPQ 

PIBIC - CNPq e 
FAPESB 
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INCÊNDIOS URBANOS: UMA 
METODOLOGIA DE PROTEÇÃO 
PASSIVA 

01/2017 - Pós-Graduação 
PPGAU/ UFBA 

- - 

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO 
ARQUITETÔNICO E URBANO 
DA MODERNIZAÇÃO 
SOTEROPOLITANA 

01/01/2012 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- PIBIC - CNPq e FAPESB PIBIC - CNPQ 

Jardins públicos de Salvador: um 
estudo sobre os jardins históricos de 
interesse patrimonial 

1º/08/2019-Atual Projeto, cidade e 
memória 
(UFBA) e 
Jardins de Burle 
Marx (UFPE)  

Graduação FAUFBA - PIBIC - CNPq e 
FAPESB; 
PERMANECER - 
UFBA 

Mapa de Clima Urbano de Salvador: 
Elaboração de Mapas Temáticos e 
Desenvolvimento de Metodologia 
para Validação. Participação na 
elaboração da proposta de projeto e 
estruturação das etapas de trabalho, 
plano de desembolso.  Submetida à 
aprovação para financiamento em 
13.11.2020 e aprovado no valor de 
R$35.000,00. Período: jan. nov. 
2021. 

OUT/2020 Vínculos com 
outras 
Instituições ou 
outras situações 

INKEK - Instituto de 
clima e energia - 
consultoria do Prof. 
Lutz Katzschner;  

Ministério Público da Bahia (jan. 2021 a 
dez 2021) 

- 

MODELOS DESVIANTES DO 
TIPO NA ARQUITETURA 
MULTIRRESIDENCIAL 
CONTEMPORÂNEA EM 
SALVADOR 

março 2019 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- - - 

Moradia estudantil: mapeamento da 
realidade do habitar na UFBA, ano 
II 

JUL/2019  Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- - Sankofa - PROAE 
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Moradia estudantil: possível 
interferência deste ambiente no 
processo de aprendizagem do 
estudante UFBA 

JUL/2019 - 
AGO/2020 

- - - PIBIC - FAPESB 

O RESTAURO DAS 
ARQUITETURAS DO 
MOVIMENTO MODERNO 

01/01/2016 - - - - 

PATOLOGIAS no Módulo Iansã - 
Lelé na UFBA 

01/06/2020 - - - - 

PATRIMÔNIO 
ARQUITETÔNICO INDUSTRIAL 
- INVENTÁRIO E 
INTERVENÇÕES 

Março/2020 - - - - 

Planificação de formas 
arquitetônicas complexas: 
investigações para fabricação digital 
de maquetes 

07/2019 a 07/2020 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- Não - 

Práticas socioecológicas 
comunitárias: apropriações 
territoriais para resiliência 

Ago./2020 à 
jul./2021 

Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- EDITAL PROPCI/UFBA 01/2020 – 
PIBIC 

PIBIC - CNPQ 

Projeto de Pesquisa "O DESENHO 
GEOMÉTRICO NO CONTEXTO 
DO ENSINO APRENDIZAGEM - 
EXPERIMENTAÇÕES DE 
METODOLOGIAS LÚDICAS", 
Linha de Pesquisa - 
Experimentações Metodológicas no 
Ensino-Aprendizagem do Desenho / 
Grupo de Pesquisa MULTGRAF. 

05/2018 Graduação 
FAUFBA 

- - Monitoria 
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Projeto de Requalificação da 
Infraestrutura do Laboratório de 
Estudos Avançados em Cidade, 
Arquitetura e Tecnologias Digitais 
(LCAD) - FAPESB / PIE0035/2016 

12/2018 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado da 
Bahia - FAPESB  

Edital PIE0035/2016 - 

Projeto nº 13494 / nº 16354: Cadê as 
arquitetas modernas baianas? 

01/2019 Graduação 
FAUFBA 

- PERMANECER - UFBA PERMANECER - 
UFBA 

Projeto nº 13873 / nº 17069: 
Arquitetas e urbanistas 
[des]conhecidas: por uma ampliação 
da história da arquitetura e do 
urbanismo modernos na América 
Latina, 1929-1960 

08/2018 Graduação 
FAUFBA 

- PIBIC-UFBA, CNPq, FAPESB PERMANECER e 
PIBIC - UFBA e 
FAPESB 

Projeto nº 15872 - Presença negra no 
curso de Arquitetura e Urbanismo 

08/2019 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- bolsas de graduação Edital EDITAL 
SANKOFA 2019  

SANKOFA e PIBIC - 
UFBA e CNPq 

Projeto nº 16467 - A 
Presença/ausência negra no centro 
antigo de salvador: saberes, fazeres 
e ofícios 

agosto/2019 - Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- bolsas de graduação Edital PROAE 2019 
- Programa Permanecer 

PERMANECER - 
UFBA 

Projeto nº 17063: Gênero, Cidade e 
Arquitetura: um olhar através das 
arquitetas formadas na FAUFBA 

06/2019 Graduação 
FAUFBA 

- SANKOFA - UFBA - 

Recursos digitais para ensino remoto 
do desenho projetivo 

04/2020 Graduação 
FAUFBA 

- - - 

Reforço estrutural com fibras de 
carbono em edifícios de concreto 
armado do início do século XX em 
Salvador 

março/2020 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- - - 

REUSO ADAPTATIVO EM 
EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS E 
PREFABRICADOS 

01/2020 - - - - 
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SABERES E PRÁTICAS 
CONSTRUTIVAS COM BAMBU 

JAN/2019 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- - - 

Subsídios para o Ensino de 
Construção para Arquitetura 

01/2020 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- Não - 

Técnicas de baixo custo para 
documentação arquitetônica e 
urbana 

09/2020 Graduação 
FAUFBA 

- Bolsa PIBIC/AF PIBIC - UFBA 

Tipologia de Arquitetura 
Contemporânea em Salvador 

03/2015 Graduação 
FAUFBA 

- PIBIC UFBA, Permanecer UFBA PIBIC - CNPq e 
UFBA e 
PERMANECER - 
UFBA 

Uma história a preservar: 45 anos de 
formação no campo da conservação 
e do restauro 

08/2019 a 07/2020 Outros 
programas de 
Pós-Graduação 
da UFBA ou de 
outras 
universidades 

- PIBIC UFBA E FAPESB PIBIC - FAPESB e 
UFBA 

Uso integrado de tecnologias para 
modelagem geométrica de 
edificações e sítios históricos 

09/2020 Graduação 
FAUFBA 

- Bolsa PIBIC PIBIC - CNPQ 

Visitações francesas na Bahia: a 
revista Metanóia (1976-1979) 

05/2020 - UNEB - - 

Fonte: elaboração própria. 
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6.2.9. Pesquisas finalizadas em 2020 coordenadas pelos docentes da FAUFBA: 

Quadro 20 – Pesquisas finalizadas coordenadas pelos docentes da FAUFBA 

Pesquisa: Data de início e fim 
(mês / ano): 

Vinculação 
institucional: 

Outra instituição 
(quando aplicável) 

Financiamento? Qual? Tipo de bolsa (quando 
aplicável): 

Arquitetura: Faça você mesmo 04/2019 a 08/2020 - - Programa Iniciação 
Científica da UFBA 

PIBIC - UFBA 

Desvios da arquitetura: imagem e 
cultura contemporânea 

04/2020 a 11/2020 - - - - 

Fotografia na elaboração de planos e 
projetos urbanísticos: as experiências 
do Escritório do Plano de Urbanismo 
da Cidade do Salvador e do Plano 
Urbanístico e Ambiental e Projetos 
Específicos para a Área do Vetor 
Ipitanga 

02/2016 a 10/2020 Outros programas de 
Pós-Graduação da 
UFBA ou de outras 
universidades 

PPGAU-IAU/USP - - 

Mapa de Clima Urbano - 
Desenvolvimento de metodologias 
para elaboração dos Mapas 
Temáticos. 

03/2020 a 12/2020 LACAM - 
Laboratório de 
Conforto 
Ambiental/FAUFBA; 
LabHabitar-
Laboratório de 
Habitação e 
Cidade/FAUFBA 

INKEK - Instituto de 
clima e energia - 
consultoria do Prof. 
Lutz Katzschner; 
LABCON - Laboratório 
de Conforto Ambiental 
da Escola de 
Arquitetura da UFMG 

- - 

Mapa de Clima Urbano de Salvador: 
atualização de Mapas Temáticos 

07/2019 a 06/2020 Vínculos com outras 
Instituições ou outras 
situações 

INKEK - Instituto de 
clima e energia - 
consultoria do Prof. 
Lutz Katzschner 

- PERMANECER - UFBA 
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Padrões de ocupação em Salvador 
para efeito no Mapa de Clima Urbano 
da Cidade 

06/2019 a 06/2020 Pós-doutorado 
realizado no 
Programa de Pós-
Graduação em 
Engenharia Civil – 
CEFET-MG. Grupo 
de Pesquisa 
Arquitetura 
Bioclimática e 
Construção 
Sustentável. 

INKEK - Instituto de 
clima e energia - 
consultoria do Prof. 
Lutz Katzschner; 
LACAM - Laboratório 
de Conforto 
Ambiental/FAUFBA. 

- - 

Planificação de formas arquitetônicas 
complexas: investigações para 
fabricação digital de maquetes 

07/2019 a 07/2020 - Não UFBA Estagiário FADIGA / 
PROPLAN 

Práticas socioecológicas comunitárias 
e apropriações territoriais 

08/2019 a 07/2020 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- EDITAL PROPCI/UFBA 
01/2019 – PIBIC 

PIBIC - FAPESB 

Salvador anos 1970: Mario Cravo 
Neto e a cena cultural 

03/2020 a 11/2020  - - - - 

Soluções bioclimáticas em habitações 
de interesse social para o clima de 
Salvador/BA 

08/2019 a 08/2020 Graduação FAUFBA Não - - 

Fonte: elaboração própria. 
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6.2.10. Pesquisas em andamento das quais docentes da FAUFBA participam: 

Quadro 21 – Pesquisas em andamento com participação de docentes da FAUFBA 

Pesquisa: Data de início (mês 
/ ano): 

Vinculação 
institucional: 

Outra instituição 
(quando aplicável) 

Financiamento? Qual? Articulações? Quais? 

Difusão do conhecimento das 
construções em bambu: aprendizado 
criativo e fortalecimento do coletivo 
(título provisório - pesquisa do 
doutorado) 

01/2018 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- - - 

Patrimônio Arquitetônico Industrial: 
Inventário e Intervenções 

03/2020 Graduação FAUFBA - - - 

Regulamentação de Intervenções nas 
áreas tombadas da zona central da 
cidade de Salvador 

12/2019 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

IPHAN (Instituto do 
Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional) 

Recursos via TED 
(Termo de Execução 
Descentralizada) IPHAN 

- 

Urbanidade, territorialidade e imagem 06/2018 Outros programas de 
Pós-Graduação da 
UFBA ou de outras 
universidades 

- - - 

Antropoceno e a Queda do Céu / Uma 
Ecologia da Mente 

03/2020 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- - - 

Natureza e Cultura / Controle Social, 
Território e Tecnopolítica em Tempos 
de COVID-19 

03/2020 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- - - 

REUSO ADAPTATIVO EM 
EDIFICIOS INDUSTRIAIS E 
PREFABRICADOS 

01/2020 - - - - 

LELÉ NA FAUFBA - Patologias do 
Modulo Iansa 

06/2020 - - - - 
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Cronologia do Pensamento 
Urbanístico 

03/2015 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- - UFRJ, UNEB, UnB, UFMG, 
UFGRS, UNEB, USP 

História Intelectual do Seminário de 
História da Cidade e do Urbanismo 

10/2019 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

- - - 

Regimes de controle privado-
militarizado nos territórios populares e 
novas 
estratégias de engajamento cívico. 

07/2020 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

Labcidade/ FAUFSP 
(COORD.) 

Redes ou articulações 
interinstitucionais de 
pesquisa 

Redes ou articulações 
interinstitucionais de 
pesquisa 

Mapa de Clima Urbano de Salvador: 
Elaboração de Mapas Temáticos e 
Desenvolvimento de Metodologia 
para Validação. Participação na 
elaboração da proposta de projeto e 
estruturação das etapas de trabalho, 
plano de desembolso. Submetida à 
aprovação para financiamento em 
13.11.2020 e aprovado no valor de 
R$35.000,00. Período: jan. a nov. 
2021. 

10/2020 Vínculos com outras 
Instituições ou outras 
situações 

INKEK - Instituto de 
clima e energia - 
consultoria do Prof. Lutz 
Katzschner. 

- - 

Implantação de Rede de Assistência 
Técnica: Projetos em Habitação e 
Direito à Cidade 

03/2015 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

UFPB; UnB; UFPel, 
UFC 

- - 

Modelagem da Forma Urbana e da 
Edificação 

05/2020 Vínculos com outras 
Instituições ou outras 
situações 

UFRGS - - 

Princípios e paradigmas de projeto em 
arquitetura e urbanismo 

05/2020 Vínculos com outras 
Instituições ou outras 
situações 

UFRGS - - 

Arquitetura hospitalar em Salvador no 
século XX 

10/2017 - - - - 
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Regulamentação de Intervenções nas 
Áreas Tombadas da Zona Central de 
Salvador 

10/2019 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

IPHAN - - 

Regulamentação de Intervenções nas 
Áreas Tombadas da Zona Central de 
Salvador 

10/2019 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico 
Nacional 

Termo de Cooperação e 
TED 

- 

TR REGIMES URBANOS; LINHA 
01 METROPOLIZAÇÃO E O 
DESENVOLVIMENTO URBANO: 
DINÂMICAS, ESCALAS E 
ESTRATÉGIAS 

2017/2020 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

Demais núcleos 
regionais do OM: 
Curitiba, Porto Alegre, 
Belo-Horizonte, 
Brasília, Campina 
Grande/ João Pessoa, 
Fortaleza, Maringá, 
Natal, São Paulo. 

- - 

Chamada CNPQ 23/2020 - Pesquisa e 
desenvolvimento em Sustentabilidade 
urbana e regional (aguarda resultado 
Edital) 

- - - - - 

Estabelecendo requisitos para a 
Modelagem da Informação da Cidade 
(CIM) 

01/2018 Pós-Graduação 
PPGAU/UFBA 

GIK-IPF do Kalrsruhe 
Institute of Techonology 
- KIT (Alemanha)  

CAPES e DAAD 
(Serviço Alemão de 
Intercâmbio Acadêmico) 

Parceria da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) 
com o Kalrsruhe Institute of 
Techonology (KIT) na 
Alemanha, através dos seus 
centros de pesquisas LCAD e 
GIK-IPF, respectivamente. 

Projeto de Pesquisa "O DESENHO 
GEOMÉTRICO NO CONTEXTO 
DO ENSINO APRENDIZAGEM - 
EXPERIMENTAÇÕES DE 
METODOLOGIAS LÚDICAS", 
Linha de Pesquisa - Experimentações 
Metodológicas no Ensino-
Aprendizagem do Desenho / Grupo de 
Pesquisa MULTGRAF. 

05/2018 Graduação FAUFBA Escolas da Rede Pública 
de Ensino: COLÉGIO 
ESTADUAL TEREZA 
CONCEIÇÃO 
MENEZES 
(Curuzu/BA) e 
COLÉGIO 
ESTADUAL PROFª 
MARIA BERNADETE 

- - 
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BRANDÃO 
(Sussuarana/BA). 

Translating Ferro/Transformign 
Knowledges of Architecture and 
Labour for the New Field of 
Production Studies 

12/2020 Vínculos com outras 
Instituições ou outras 
situações 

Newcastle University/ 
Instituto de Arquitetura 
e Urbanismo - USP São 
Carlos 

- - 

Sustainable Construction Based on 
Textile Reinforced Concrete 

09/2020 Vínculos com outras 
Instituições ou outras 
situações 

École polytechnique 
fédérale de Lausanne 
(EPFL) 

- - 

Mapa de Clima Urbano de Salvador: 
Elaboração de Mapas Temáticos e 
Desenvolvimento de Metodologia 
para Validação. Participação na 
elaboração da proposta de projeto e 
estruturação das etapas de trabalho, 
plano de desembolso. Submetida à 
aprovação para financiamento em 
13.11.2020 e aprovado no valor de 
R$35.000,00. Período: jan. a nov. 
2021. 

10/2020 Vínculos com outras 
Instituições ou outras 
situações 

INKEK - Instituto de 
clima e energia - 
consultoria do Prof. Lutz 
Katzschner. 

- - 

Fonte: elaboração própria. 
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6.3.Atividades de extensão: projetos, recursos etc. 

Os dados e as informações que compõem este relatório de atividades de extensão no ano de 2020 

foram extraídos, em sua maioria, dos Relatórios Individuais de Trabalho (RIT) preenchidos pelos 

docentes da FAUFBA. Ao todo 86 professores preencheram o RIT o que corresponde a 88% do 

corpo docente. Outras informações foram fornecidas de forma colaborativa pelos docentes 

responsáveis pelas atividades de extensão na faculdade. 

6.3.1. Coordenação e participação de projetos de extensão de caráter permanente 

Dezesseis por cento dos docentes ou 14 docentes coordenaram projetos de extensão de caráter 

permanente. O que totaliza 16 projetos de extensão e uma média de 334 horas de dedicação total 

por projeto. Todos os projetos de extensão guardam relação com projeto de pesquisa e/ou atividade 

de ensino. Com um total de 26 alunos da graduação envolvidos, dos quais 18 são voluntários, 06 

são bolsistas e 02 dão apoio à coordenação. Os projetos recebem recursos provenientes dos editais 

PAEXDOC, PIBIEX e Permanecer e da PROPLAN. 

Doze por cento dos docentes ou 10 docentes participaram de 08 projetos de extensão de caráter 

permanente com uma média de 68 horas de dedicação total por projeto. Todos os projetos de 

extensão guardam relação com projeto de pesquisa e/ou atividade de ensino. 

6.3.2. Coordenação e participação de projetos de extensão de caráter eventual 

Dezenove por cento dos docentes ou 16 docentes coordenaram projetos de extensão de caráter 

eventual. O que totaliza 21 projetos e uma média de 67 horas de dedicação total por projeto. Todos 

os projetos de extensão guardam relação com projeto de pesquisa e/ou atividade de ensino na 

graduação ou na pós-graduação lato ou stricto sensu. Com um total de 33 alunos da graduação dos 

quais 16 são voluntários, 17 são bolsistas e 05 são alunos da pós-graduação, destes 01 é voluntário 

e 04 se enquadram na modalidade "pós-graduação tutor". Os projetos recebem recursos 

provenientes dos editais PAEXDOC e Permanecer. 

Treze por cento dos docentes ou 11 docentes participaram de projetos de extensão de caráter 

eventual. O que totaliza 21 projetos e uma média de 92 horas de dedicação total por projeto. Todos 

os projetos de extensão guardam relação com projeto de pesquisa e/ou atividade de ensino na 

graduação ou na pós-graduação lato ou stricto sensu. 

6.3.3. Projetos de Extensão de Caráter Permanente coordenados por professores da 

FAUFBA: 

 A plataforma digital do Observatório de Bairros em Salvador, ano II 
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 COMO FAZER? - Redescobrindo o gosto pelo desenho geométrico - ANO 2020 - Ed. 5 - 

Curso Remoto 

 Coordenação Projecta 

 CROQUIS IGREJA DE SÃO BENTO E SANTA TEREZA 

 Escola de Verão Monotrilho em disputa, registrada no SIATEX como atividade 14727 - 

Controvérsias do Monotrilho: articulando comunicação comunitária e avaliação de Políticas 

Urbanas. 

 Implantação da Sede da Rede de Associações de Saramandaia (RAS), de julho de 2019 a 

julho de 2020. 

 Implantação de Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia 

(Residência AU+E/UFBA) – Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direto à Cidade 

– 4ª Edição. Período: 2019 – 2020. 

 Investigação e execução de elementos em madeira na arquitetura - TECTÔNICA 

 PAEXDOC-TESSITURAS 2020: ESPAÇOS LIVRES E APROPRIAÇÕES DA 

COMUNIDADE NESTE NOVO CONTEXTO DA PANDEMIA: A PRAÇA DE 

SARAMANDAIA. 

 PIBID Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, agosto de 2018 a janeiro 

de 2020. 

 Plataforma CORPOCIDADE 

 Plataforma Pipoco - cadastrado no SIATEX como Proposta No 16231 

 Praça Comunitária de Saramandaia: acompanhamento e empoderamento para implantação 

do espaço público 

 Projeto nº 15454 - XVI SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO 

30 ANOS - ATUALIZAÇÃO CRÍTICA 

 Projeto nº 6889 - Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo - CURIAR 

 Seminário NEGSPP/FAUFBA. Competências digitais para o ensino-aprendizagem 

 SIATEX 14896 - O DESENHO GEOMÉTRICO NO CONTEXTO DO ENSINO 

APRENDIZAGEM: EXPERIMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS LÚDICAS 

6.3.4. Projetos de Extensão de Caráter Permanente dos quais docentes da FAUFBA 

participam: 

 Canteiro Experimental UFBA: Diretrizes de Projeto. 

 Câmara Temática de Resiliência (dentro do Painel de Mudança do Clima de Salvador - Ba) 
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 Comitê Técnico - Áreas Verdes dentro do Painel de Mudança do Clima de Salvador - Ba 

 Convergência pelo Clima com foco no Plano Municipal de Adaptação e Mitigação das 

Mudanças Climáticas de Salvador - PMAMC 

 Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia (RAU+E) 

 Orientação Projecta. Organização do Trabalho na gestão de processos, planejamento e 

orçamentação das atividades do arquiteto. 

 Plano Municipal da Mata Atlântica de Salvador-Ba 

 Plataforma de Pesquisa e Extensão CORPOCIDADE 

 Projeto de Extensão: TECTÔNICA - Investigação e execução de elementos em madeira na 

arquitetura, janeiro de 2019 a dezembro de 2020. 

6.3.5. Projetos de extensão de caráter eventual coordenados por professores da FAUFBA: 

 15228 - Habitar o Fim do mundo e imaginar o infinito - espaço experimental de 

aprendizagem sobre a cidade 

 15860 - Diálogos em Territórios de Negr@s 2020 

 15957 - Cartografias do Sertão: Sítio Histórico do Patu 

 Canteiro Modelo de Conservação do Patrimônio Cultural de Igatu 

 Cartografia Sexuada de Salvador - Trans Habitar a Cidade 

 Ciclo de Debates Residência AU+E/UFBA: ampliando campos de atuação em Arquitetura e 

Urbanismo 

 "COMO FAZER? - 

 Redescobrindo o gosto pelo desenho geométrico - ANO 2020 - Ed. 5 - Curso Remoto" 

 Contraposições a insustentabilidade do habitat: aplicação no Nordeste de Amaralina 

 Curso de extensão: Mapeamento e comunicação comunitária: habitação, ambiente e saúde 

 Educação Popular, Arquitetura e Urbanismo: desdobramentos de assessoria técnica 

 Minicurso SHCU 30 anos: História e Historiografia da Cidade e do Urbanismo 

 PAEXDOC-TESSITURAS 2020: ESPAÇOS LIVRES E APROPRIAÇÕES DA 

COMUNIDADE NESTE NOVO CONTEXTO DA PANDEMIA: A PRAÇA DE 

SARAMANDAIA. 

 Projeto – Seminário Anual do Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar 

(GEA-hosp) 
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 Projeto de Extensão: Ações de Conservação nos Terreiros Seja Hunde – Roça do Ventura 

(Cachoeira); Ilê Omo Agboula (Itaparica); Terreiro Alaketu (Salvador), janeiro de 2018 a 

dezembro de 2021. 

 SABERES E PRÁTICAS CONSTRUTIVAS COM BAMBU 

 Seminário em Tecnologias Digitais aplicadas à Arquitetura e ao Urbanismo 

 Seminário NEGSPP/FAUFBA. Competências digitais para o ensino-aprendizagem 

 Webinário - Seminário de História da Cidade e do Urbanismo: 30 anos - atualização crítica 

6.3.6. Projetos de extensão de caráter eventual dos quais docentes da FAUFBA participaram: 

 1º Seminário Branquitude: Raça e Privilégio nas Cidades Brasileiras 

 1º Workshop Online de Projeto da FAUFBA 

 2º Seminário Arquiteturas e Aldeamentos Indígenas: Povos Originários, os donos da terra 

 Ações Participativas para Implementação do Parque Theodoro Sampaio: Acessibilidades e 

Marcos Visuais - Cooperação ACOPAMEC/ LabHabitar/ MP-BA 

 Canteiro Modelo de Conservação - Ações de Salvaguarda e Conservação do Patrimônio 

Cultural de Igatu – BA, maio de 2019 a maio de 2020 (em andamento). 

 Curso de Aperfeiçoamento em “Tecnologias Digitais na Educação” promovido pela 

Universidade Federal do Ceará (UFC) por meio do Laboratório Digital Educacional (LDE). 

 I COLÓQUIO DO GRUPO PAISA 

 Levantamento cadastral e diagnóstico - Real Forte Príncipe da Beira –RO/BR 

 Mapa de Clima Urbano de Salvador – Etapa Atualização do Mapa de Padrões de Ocupação 

- Cooperação Lacam-Tec/ MP-BA 

 Minicurso Seminário de História da Cidade e do Urbanismo (SHCU) 

 Parecerista da Revista Óculum 

 Parecerista da Revista Thésis 

 Praça Comunitária de Saramandaia: acompanhamento e empoderamento para implantação 

do espaço público 

 Projeto de Extensão para a Conservação nos Terreiros Seja Hunde – Roça do Ventura 

(Cachoeira); Ilê Omo Agboula (Itaparica); Terreiro Alaketu (Matatu, Salvador), janeiro de 2018 a 

dezembro de 2020. 

 Questões sobre o Habitar: Rodas de conversa com convidados 

 Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia (RAU+E) 

 Rodas de Conversa: Questões sobre o Habitar 
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 Seminário Internacional Direito à Cidade e partir de Políticas Urbanas Antirracistas 

 Seminário NEGSPP/FAUFBA. Competências digitais para o ensino-aprendizagem 

 Seminário Salvador e suas Cores 2020: Ensino, Pesquisa e Extensão das Relações Étnico-

Raciais nos Cursos de Arquitetura e Urbanismo no Brasil e África 

 SIATEX 15054 - COMO FAZER? - Redescobrindo o gosto pelo desenho geométrico - ANO 

2020 - Ed. 5 

 "URBANISMO AFRICANO: 6000 anos dos povos africanos construindo cidades" 

 Webinário - Seminário de História da Cidade e do Urbanismo: 30 anos - atualização crítica 

6.4.Produção artística, cultural, científica e/ou técnica. (publicações, apresentações etc.) 

6.4.1. Autoria ou coautoria de livro especializado 

 BIERRENBACH, Ana Carolina; CALABRESE Federico; CERRI, Giada; COLLOTTI 

Francesco; PIRAZZOLI Giacomo; ZADRA Camillo. FORTE POZZACCHIO. Da sentinella a 

messagero. IASA Edizioni: Trento, 2020. 

 CALABRESE, Federico. A FRONTEIRA SUTIL ENTRE PROJETO E CONSERVAÇÃO. 

Curitiba: APPRIS, 2020. ISBN:978-85-473-4664-5. 

 CAMPOS, Márcio Correia. Gênero Prédio: uma experiência didática em arquitetura e 

habitação. Salvador: Edição do autor, 2020. ISBN 9786581592004. 

 JACQUES, Paola Berenstein. Fantasmas Modernos - Montagem de outra herança 1. 

Salvador: EDUFBA, 2020 

 SILVA, J. C.; CÉSAR, S. F.; CUNHA, R. D. A. Proposta de adaptação de painéis verticais 

para sistema construtivo wood frame com madeira de eucalipto. 1ed. Curitiba: Appris, 2020. 221p. 

ISBN: 978-85-473-4404-7. (Derivado da pesquisa de mestrado de Julia Cruz da Silva: Parâmetros 

de projeto para estrutura vertical de painéis em sistema construtivo wood frame com madeira de 

eucalipto jovem) 

6.4.2. Organização de livro 

 CARVALHO, Antonio Pedro; MIGUEZ, Claudia (org.) Revista Ambiente Hospitalar n. 13, 

ABDEH, 2019. ISSN: 2176-6703. 

 CARVALHO, Antonio Pedro; MIGUEZ, Claudia (org.) Revista Ambiente Hospitalar n. 14, 

ABDEH, 2019. ISSN: 2176-6703. 
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 HUAPAYA ESPINOZA, J. C.; MOURA, A. P. (Org.). Universidade e diversidade do 

movimento moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil. 1. ed. Salvador: Instituto de Arquitetos 

do Brasil. Departamento da Bahia, 2020. v. 1. ISBN: 9788566843071. 

 HUAPAYA ESPINOZA, J. C. (Org.). EL BRASIL Y EL MOVIMIENTO MODERNO EN 

AMÉRICA LATINA. CIRCULACIÓN DE IDEAS, APROXIMACIONES Y CRÍTICAS. 

Salvador: EDUFBA, 2020 (no prelo). 

 HUAPAYA ESPINOZA, J. C. (Org.). REVISÕES E AMPLIAÇÕES DA ARQUITETURA 

E DO URBANISMO MODERNOS NO BRASIL, V. 1. Salvador: EDUFBA, 2020 (no prelo). 

 HUAPAYA ESPINOZA, J. C. (Org.). REVISÕES E AMPLIAÇÕES DA ARQUITETURA 

E DO URBANISMO MODERNOS NO BRASIL, V. 2. Salvador: EDUFBA, 2020 (no prelo). 

 JACQUES, Paola Berenstein. Nebulosas do Pensamento Urbanístico. Modos de Narrar. 

Tomo 3. Salvador: EDUFBA, 2020. 

 LUDEÑA URQUIZO, W. (Org.); HUAPAYA ESPINOZA, J. C. (Org.). Territorios, 

ciudades y arquitecturas. Sur-Sur. Procesos históricos y desafíos. Diálogos Metropolitanos Lima | 

Bahía. 1. ed. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. v. 1. 

ISBN: 9786123175979. 

 SANT’ANNA, Márcia Genésia de (org.). A salvaguarda do patrimônio cultural do Brasil: 

modernidade e contemporaneidade. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico, n° 41. 

(lançamento previsto para dezembro de 2020). 

 SILVA, J. C.; CÉSAR, S. F.; CUNHA, R. D. A. Proposta de adaptação de painéis verticais 

para sistema construtivo wood frame com madeira de eucalipto. 1ed. Curitiba: Appris, 2020. 221p. 

ISBN: 978-85-473-4404-7. (Derivado da pesquisa de mestrado de Julia Cruz da Silva: Parâmetros 

de projeto para estrutura vertical de painéis em sistema construtivo wood frame com madeira de 

eucalipto jovem) 

 VELAME, Fábio Macêdo. Arquiteturas dos Quilombos da Bahia: Territórios, Cultura e 

Etnicidade. EtniCidades. FAUFBA: 2020-2021. 

6.4.3. Capítulo de Livro 

 ALVES, M. R. D. S.; FERREIRA, A. F. O espaço livre na cidade informal. Entre a 

morfologia orgânica e o verde transgressor. In: LUDEÑA URQUIZO, W.; HUAPAYA 

ESPINOZA, J. C. Territorios, ciudades y arquitecturas. Sur-sur. Procesos históricos y desafíos. 

Diálogos Metropolitanos Lima | Bahía. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, 2020, p. 111-132. N. de páginas: 298. Vol. 2. ISBN: 978-612-317-597-9. 
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 AMORIM, N. C. R.; LUZ, L. D. Rios urbanos: problemas ou oportunidades para Salvador? 

In: Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SECIS); Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ). (Org.). Painel Salvador de Mudança do Clima: cadernos 

temáticos. 1ed. Salvador: Painel Salvador de Mudança do Clima, 2020, v. 1, p. 236-247. ISBN 

978-65-990670-0-6. 

 AMORIM, N. C. R.; SOUZA, A. de C. Conexões verdes e azuis para Salvador-Brasil. In: 

LUDEÑA URQUIZO, W.; HUAPAYA ESPINOZA, J. C. Territorios, ciudades y arquitecturas. 

Sur-sur. Procesos históricos y desafíos. Diálogos Metropolitanos Lima | Bahía. Lima: Fondo 

Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020, p. 51-68. ISBN: 978-612-317-597-

9. 

 BAETA, Rodrigo Espinha. Reflexões sobre a existência da “suposta” cidade barroca. In: 

MELLO, Magno. Arte e Ciência: o triunfo do ilusionismo na arte barroca. Belo Horizonte: 

FAFICH UFMG, 2020, p. 187-200. ISBN: 9788586963090. 

 BIERRENBACH, Ana Carolina; CALABRESE, Federico. Lettura e appropriazione della 

memória. Erinnerung - Begreifen und Ergreifen. In: COMPER, Chiara; BISOFFI, Stefano. (org). 

Forte Pozzacchio. Valmorbia-Werk. Da sentinella a messaggero. Vom Wachter zum Boten. 

Trento: Editora IDESIA, 2020. p 72-80. ISBN - 978-88-944088-7-4. 

 CARDOSO, Luiz A. F. Coast - Introduction. In: MESTRE, Vitor (coord.). Encyclopedia of 

Vernacular Architecture of the World - 2nd Edition: Brasil Contributors. 2020 (no prelo). 

 CARVALHO, Antonio Pedro A.; BITENCOURT, Fábio Oliveira; SILVA, Larissa Scarano 

Pereira Matos da. Acessibilidade na Arquitetura de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde: 

normas, ergonomia e orientação espacial. In: COSTA, Angelina D.L; SARMENTO, Bruna R. 

(org.) Tecendo Pontes: interfaces e lugares de acessibilidade. João Pessoa: Ed. UFPB, 2020. p. 

225-238. ISBN: 978-85-237-1523-6. 

 CARVALHO, Antonio Pedro A.; TEIXEIRA JUNIOR, Manoel M. Meio Ambiente Urbano 

e o Aedes Aegypti em Salvador. In: ARAUJO, Eliete Pinho (coord.). Cidade e habitação: o terceiro 

milênio. Brasília: Centro Universitário de Brasília, UNICEUB, 2020, p. 61-81. ISBN: 978-65-

990501-6-9. Disponível em: https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14120. Acesso em: 

06 jul. 2020. 

 DIAS, J. M. S.; ARAÚJO, A. Y. F.; CÉSAR, S. F.; CUNHA, R. D. A.; SOUZA, J. R. C. B. 

Dimensionamento de sistemas de guarda-corpo e rodapé temporários de madeira. In: RIBEIRO, 

J. C. Desenvolvimento social e sustentável das ciências agrárias 2. Ponta Grossa. Editora Atena. 

2020. p. 149-155. ISBN: 978-65-5706-471-9. DOI 10.22533/at.ed.719200910. 
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 EKERMAN, Sergio Kopinski. RAMOS, João Maurício Santana. Caminhos da arquitetura e 

do urbanismo no combate à pandemia e a experiência pedagógica do Workshop Online FAUFBA 

2020. Associação Brasileira para o Desenvolvimento Hospitalar (org.). 2020 (no prelo). 

 HUAPAYA ESPINOZA, J. C.; ALMEIDA, C. A. S. O 1º Seminário Docomomo_Brasil. 

Proposta, realização, memória. In: José Carlos Huapaya Espinoza; Alexandre Pajeú Moura. (Org.). 

Universidade e diversidade do movimento moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil. 

1ed.Salvador: Instituto de Arquitetos do Brasil. Departamento da Bahia, 2020, v. 1, p. 7-13. ISBN: 

9788566843071. 

 HUAPAYA ESPINOZA, J. C. Ressonâncias da experiência arquitetônica e urbanística 

brasileira no Peru: divulgação, influências e críticas, 1934-1960. In: Ludeña Urquizo, Wiley; 

Huapaya Espinoza, José Carlos. (Org.). Territorios, ciudades y arquitecturas. Sur-sur. Procesos 

históricos y desafíos. Diálogos Metropolitanos Lima | Bahía. 1ed. Lima: Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020, v. 1, p. 309-327. ISBN: 9786123175979. 

 HUAPAYA ESPINOZA, J. C. A experiência arquitetônica e urbanística moderna brasileira 

vista em escala continental: um campo em ampliação. In: HUAPAYA ESPINOZA, J. C. (Org.). 

El Brasil y el Movimiento Moderno en América Latina. Circulación de Ideas, Aproximaciones y 

Críticas. Salvador: EDUFBA, p. 7-12, 2020 (no prelo). 

 HUAPAYA ESPINOZA, J. C. "Fijoada y arquitectura para los trópicos". Miradas 

sudamericanas sobre Brasília, 1956-1965. In: HUAPAYA ESPINOZA, J. C. (Org.). El Brasil y el 

Movimiento Moderno en América Latina. Circulación de Ideas, Aproximaciones y Críticas. 

Salvador: EDUFBA, p. 237-256, 2020 (no prelo). 

 HUAPAYA ESPINOZA, J. C. Arquitetura e urbanismo modernos no Brasil: novas 

contribuições para o debate. In: HUAPAYA ESPINOZA, J. C. (Org.). Revisões e Ampliações da 

Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil, V. 1. Salvador: EDUFBA, 2020 (no prelo). 

 HUAPAYA ESPINOZA, J. C.; VASCONCELOS, C. D. C. Lygia Fernandes: uma arquiteta 

modernista. In: HUAPAYA ESPINOZA, J. C. (Org.). Revisões e Ampliações da Arquitetura e do 

Urbanismo Modernos no Brasil, V. 1. Salvador: EDUFBA, 2020 (no prelo). 

 HUAPAYA ESPINOZA, J. C. Arquitetura e urbanismo modernos no Brasil: diálogos 

multiescalares e produção de inventários modernistas. In: HUAPAYA ESPINOZA, J. C. (Org.). 

Revisões e Ampliações da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil, V. 2. Salvador: 

EDUFBA, 2020 (no prelo). 
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 LIMA, Luciana Calixto. Revisão de capítulo de livro: Assistência técnica e profissional em 

arquitetura – desafios e conquistas. O caso de Alto das Pombas no projeto Vizinhanças (solicitado 

pela Editora) 2020. 

 LOPES, D.; JACQUES, P.; MARTINS, R. Narrar por relações I: fragmento, intervalo, 

imaginação. In: JACQUES, P.; PEREIRA, M.; CERASOLI, J. (Org.) Nebulosas do Pensamento 

Urbanístico: tomo III - modos de narrar. Salvador: EDUFBA, 2020. 

 LUDEÑA URQUIZO, W.; HUAPAYA ESPINOZA, J. C. Introdução. Diálogos 

Metropolitanos Lima_Bahia 2. In: Ludeña Urquizo, Wiley; Huapaya Espinoza, José Carlos. 

(Org.). Territorios, ciudades y arquitecturas. Sur-sur. Procesos históricos y desafíos. Diálogos 

Metropolitanos Lima | Bahía. 1ed.Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, 2020, v. 1, p. 13-18. ISBN: 9786123175979. 

 LUZ, L. D.; AMORIM, N. C. R. Águas urbanas: pluviais e outras mais. In: Secretaria de 

Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SECIS); Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ). (Org.). Painel Salvador de Mudança do Clima: cadernos temáticos. 

1ed.Salvador: Painel Salvador de Mudança do Clima, 2020, v. 1, p. 151-162. ISBN 978-65-

990670-0-6. 

 NERY, Juliana Cardoso. Sobre a centralidade modernista no Brasil.  In: HUAPAYA, J. C 

E. Revisões e ampliações da arquitetura e do urbanismo modernos no Brasil. Salvador: EDUFBA, 

2020 (no prelo). 

 PEREIRA, Gabriela Leandro. Preface. In: Julian Walker; Marcos Bau Carvalho; Ilinca 

Diaconescu. (Org.). Urban Claims and the Right to the City: Grassroots Perspectives from London 

and Salvador da Bahia. 1 ed. Londres: UCL Press, 2020, v. 1, p. 11-12. ISBN: 978-1-78735-565-

1 (Hbk) / ISBN: 978-1-78735-564-4 (Pbk) / ISBN: 978-1-78735-638-2 (PDF) / ISBN: 978-1-

78735-566-8 (epub) / ISBN: 978-1-78735-567-5 (mobi). 

 PEREIRA, Gabriela Leandro. Narrativas bio-cartográficas entre o quarto de despejo e o 

quarto de cura: pistas para um projeto de cidade. In: Recortes de uma cidade por vir / Instituto 

Pólis, texto de Amora Moira [et al.], edição e organização Cássia Caneco [et al.]. - São Paulo: 

Instituto Pólis, 2020.  226p. (Publicações Pólis, 53). Projeto Direito à Cidade de Todas as Cores 

(2019/2020).  Disponível em: https://polis.org.br/wp-content/uploads/2020/08/polis53.pdf. ISSN 

0104-2335. 

 SANT’ANNA, Marcia Genésia de. Cultura, política pública e patrimônio. In: Antonio 

Albino Canelas Rubim; Márcio Tavares (orgs.) Cultura e política no Brasil atual. 2020 (no prelo). 
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 SANTOS, F. L. D. L.; CUNHA, R. D. A.; CÉSAR, S. F. Propriedades físicas da madeira 

jovem de Eucalyptus Pelita. In: RIBEIRO, J.C. Desenvolvimento Social e Sustentável das Ciências 

Agrárias 3.  Ponta Grossa. Editora Atena. 2020. p. 200-207. ISBN: 978-65-5706-472-6. DOI 

10.22533/at.ed.726201410. 

 SANTOS PEREIRA, M.G. B. G. Urbetopia: sistema teórico-conceitual e metodológico para 

intervenções sustentáveis em áreas precárias. Estudo de caso: Baixinha de Santo Antônio, São 

Gonçalo do Retiro. ANDRADE, C; VENTURA, A. Inovação para sustentabilidade. In: Secretaria 

de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Org.). Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (Org.) Cadernos Temáticos. Salvador, 2020. p. 10-12. Disponível 

em:<http://sustentabilidade.salvador.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020-

/03/PAINEL_DE_MUDANCAS_CLIMATICAS-ONLINE.pdf>. p. 391- 408. ISBN: 978-65-

99067-00-6. 

 SILVA, Aline de Figueirôa. A vegetação como atributo dos jardins de interesse patrimonial: 

os jardins públicos do Recife (1870-1920). In: Ana Rita Sá Carneiro; Joelmir Marques da Silva; 

Lúcia Maria de S. C. Veras; Saúl Alcántara Onofre. (Org.). México-Brasil: paisagem e jardim 

como patrimônio cultural. 1ed. Curitiba: Appris Editora, 2020, p. 91-107. 9788547337551 (E-

book). 

 SILVA, Aline de Figueirôa. A vegetação como atributo dos jardins de interesse patrimonial: 

os jardins públicos do Recife (1870-1920). In: Ana Rita Sá Carneiro; Joelmir Marques da Silva; 

Lúcia Maria de S. C. Veras; Saúl Alcántara Onofre. (Org.). México-Brasil: paisagem e jardim 

como patrimônio cultural. 1ed. Curitiba: Appris Editora, 2020, p. 91-107. 9788547337544. 

 SILVA, Ariadne Moraes. Apresentação para Arquitetura do Medo em Fortaleza, de Antonio 

Caetano Aragão. Fortaleza: Editora da Universidade Federal do Ceará, 2020, no prelo. 

 SUAREZ, N. Alban. Sede CHESF Bahia: Ícone Arquitetônico Preterido. Para o livro: Assis 

Reis e a CHESF (provisório). REIS, M. (coord.) 2020. 

 VELAME, Fábio M. Atinsás: As Árvores Sagradas dos Terreiros de Candomblé. Dossiê 

Dicionário Arquitetônico dos Terreiros da Nação Ketu. UNILA: 2020. 

 VELAME, Fábio M. Arquiteturas dos Terreiros de Candomblé: Entre Africanistas e 

Crioulistas. Dossiê Teses. UFPE: 2020. VELAME, Fábio M. Territórios Afro-brasileiros: 

Quilombos, terreiros, blocos afro. Dossiê: Patrimônio É. FGM: 2020. 

 VIEIRA, Carolina Nascimento; MOREIRA, Paula Adelaide M. S. Em processo de revisão 

- Livro: Arquitetura e Construção com Terra no Brasil / Capítulo: Taipa de Mão no Contexto da 

Precariedade Habitacional, do Saneamento Ambiental e das Políticas Públicas. 2020. 
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6.4.4. Publicação de artigo em periódico especializado em autoria ou coautoria 

 BOMFIM, C. A. A. “Smart Cities” – Percepção do Cidadão de Salvador/BA sobre os 

Projetos Urbanos da Cidade Inteligente. ENTAC 2020 - Encontro Nacional de Tecnologia do 

Ambiente Construído, 2020. 

 CALABRESE, Federico. Brasile, Burle Marx Restaurato. Ananke, n. 89. Firenze: Altralinea. 

ISSN 1129-8219 / ISBN 978-88-94869-90-3. 

 CALABRESE, Federico. Il Terreiro de Jesus a Salvador de Bahia. Ananke, n. 89. Firenze: 

Altralinea. ISSN 1129-8219 / ISBN 978-88-94869-90-3. 

 CALABRESE, Federico. La Casa del Té di Oscar Niemeyer nella Piazza dei Tre Poteri a 

Brasilia. Ananke, n. 90. ALTRALINEA. ISSN 1129-8219 / ISBN 978-88-94869-90-3. 

 CALABRESE, Federico. Bogotà (Colombia), Frammenti di memorie. Ananke, n. 91. 

ALTRALINEA. ISSN 1129-8219 / ISBN 978-88-94869-90-3. 

 CALABRESE, Federico. New life for a little jewel by Oscar Niemeyer: Tea House in the 

Square of the Three Powers in Brasilia. Compasses, n. 33. ISSN: 2409-3823. 

 CARVALHO, A. P. A. de; GUEDES, F. de J.; SOUZA, C. M. de J.A arquitetura curativa 

do Sanatório Santa Terezinha. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 20, n. 3, p. 165-178, jul./set. 

2020. ISSN 1678-8621 Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Disponível 

em: http://dx.doi.org/10.1590/s1678-86212020000300423. Acesso em: 06 jul. 2020. 

 CARVALHO, Antônio Pedro Alves de; VILAS-BOAS, Doris Batista de Souza; SOUZA, 

Laís de Matos; FARIAS, Patrícia Marins. Adaptações de estabelecimentos de saúde durante a 

pandemia covid-19. Revista Ambiente Hospitalar, São Paulo, v. 10, n. 13, p. 26-40. Disponível 

em: https://abdehdigital.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Ambiente-Hospitalar-ed-13-2020-

WEB.pdf Acesso em: 29 out. 2020. Disponível em: 

<https://issuu.com/abdeh/docs/ah_maio_2020_rgb_saida_issuu>. 

 CARVALHO, Antonio Pedro A.; VILAS-BOAS, Doris; SOUZA, Lais M.; FARIAS, 

Patrícia M. Adaptações de estabelecimentos de saúde durante a pandemia covid-19. Ambiente 

Hospitalar, v.10, p.26-40, 2020.  ISSN: 2176-6703. Disponível em: 

https://issuu.com/abdeh/docs/ah_maio_2020_rgb_saida_issuu. Acesso em: 06 jul 2020. 

 COSTA, T. A. F.; VELAME, Fábio M.. Segregação Sócio-Espacial e Étnico-Racial em 

Megacidades, Grandes Cidades e Cidades Globais Africanas. Revista Brasileira de Estudos 

Africanos (RBEA). Brazilian Journal of African Studies. CEBRAFICA - UFRGS, 2020. 



128 
 

 GROETELAARS, N. J.; NASCIMENTO, A. M.; AMORIM, A. L. Modelagem geométrica 

de cidades a partir de nuvens de pontos. Revista Brasileira de Expressão Gráfica, v. 8, p. 110-129, 

2020. ISSN 2318-7492 

 HUAPAYA ESPINOZA, J. C.; LUSTOSA, A. V.; COSTA, R. M.; OLIVEIRA, M. S.; 

SANTOS, P. M. S.; RUBIO, S. R.; SANTOS, S. P. S.; ADAME, T. Urbanismo feminino: a 

contribuição das profissionais mulheres sulamericanas, 1934 e 1962. ARQUISUR REVISTA, v. 

10, p. 144-144, 2020. ISSN/ISBN: 22504206. 

 LEAL, L. A. A. S.; BATISTA, E. M. Composite floor system with cold‐formed trussed 

beams and prefabricated concrete slab. Steel Construction. February, 2020. 

https://doi.org/10.1002/stco.201900046 

 LEAL, L. A. A. S.; BATISTA, E. M. Composite floor system with cold‐formed trussed 

beams and prefabricated concrete slab. Steel Construction. February, 2020. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1002/stco.201900046>. 

 LINS, P. S.; CUNHA, R. D. A.; KIPERSTOK, A.; RAPÔSO, A. L. Q. R. S.; CÉSAR, S.F. 

Opportunities for Cleaner Production (CP) Using Process Flow Analysis: Case Study of a 

Furniture Manufacturer in the City of Palhoça (SC, Brazil). Sustainability 2020, 12, 863; 

doi:10.3390/su12030863, 23 p. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/su12030863>. ISSN 

2071-1050. 

 LOPES, D.; MARTINS, R. Desfundar a escrita conquistadora, reinscrever-se na pele do 

mundo. Redobra, n. 15, ano 6, p. 2 43-261, 2020. (ISSN 2238-3794) 

 MORTIMER, J. C. Poéticas de arquivo como práticas urbanas: três gestos de pesquisa no 

arquivo do Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos. Título do artigo. Revista 

brasileira de estudos urbanos e regionais. V. 22, E2020XX, 2020. 

 REGINA, M. E. R.; CHECCUCCI, E. S. Cenário de festas de largo em Salvador: Da 

expressão cultural à padronização. Revista Eletrônica do Centro Interdisciplinar de Estudos Sobre 

a Cidade, 11(3), p. 232-258. 2020. Disponível em: 

<https://doi.org/10.20396/urbana.v11i3.8656274>. 

 SANT’ANNA, Márcia Genésia de. Memórias e desdobramentos do debate sobre a 

salvaguarda do patrimônio cultural imaterial"". Revista do Patrimônio Histórico e Artístico, n° 41, 

ISSN 0102-2571. 2020 (no prelo). 

 SANT’ANNA, Márcia Genésia de. O projeto MAMNBA: contexto político institucional, 

desdobramentos conceituais e técnicos. In: ANAIS DO MUSEU PAULISTA São Paulo, Nova 

Série, vol. 28, 2020 (no prelo). 
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 SANTOS, F. L. D. L.; SILVA, J. C.; CUNHA, R. D. A.; WAHRHAFTIG, A. M.; CÉSAR, 

S. F. Resistência ao cisalhamento de ligações de madeira para produção de painel do sistema wood 

frame com eucalipto jovem. Revista Matéria, v.25, n.4, 2020. ISSN: 1517-7076. (Derivado da 

pesquisa de mestrado de Filipe Luigi Dantas Lima Santos: Estudo de ligações para painel de wood 

frame produzidos com madeira de eucalipto jovem) 

 TEIXEIRA, Ana Cecilia de Andrade. ISSN: 2594-5491. TEIXEIRA, A. C de A., BAIO, 

Cesar. Mapa, imagem e regime de verdade: a [re]invenção do riacho Pajeú. Vazantes, v.4, n.2, 

2020 (no prelo). 

 VELOSO, M., ALBAN-SUAREZ, N. ENTREVISTA À ARQUITETA NAIA ALBAN. 

Revista PROJETAR - Projeto e Percepção do Ambiente | Centro de Tecnologia/Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte | ISSN: 2448-296X. | Disponível em: 

<https://doi.org/10.21680/2448-296X.2020v5n3ID22697>. 

6.4.5. Publicação de trabalhos completos em anais de congressos ou simpósios, suplementos 

de periódicos ou cadernos especiais de jornais, na área de atuação do docente em autoria ou 

coautoria 

 ASSIS, Julia; SOUZA FILHO, Jarede; BASTIAN, Andrea. Urban modelling for evaluating 

photovoltaic potential through solar radiation incidence. In: Sociedade Ibero-Americana de 

Gráfica Digital - SIGRADI 2020. Medelin, 2020. 

 BRITO, B. L.; TAVARES, F.; CHECCUCCI, E. S. Estudo comparativo entre ferramentas 

de projeto paramétrico. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE 

CONSTRUÍDO, 18., Anais [...]. Campinas: ANTAC, 2020. " 

 EKERMAN, Sergio K., SILVA, Larissa G. M. Práticas em Tecnologias Inovadoras: uma 

experiência em Pré-Fabricação Digital no curso de Arquitetura e Urbanismo. In Anais do 

SIGRADI 2020: desenho transformador. Medellin, 18 a 20 de novembro de 2020. ISBN ainda não 

fornecido. 

 EVARISTO, Juliana; FRÓIS, Letícia; MUÑOZ, Rosana. Evaluation of vehicle traffic 

vibration in ancient buildings in Salvador Historic Center. In: Euro-American Congress on 

Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management. Anais do 

REHABEND 2020. Espanha, 28 a 30 de setembro de 2020. (Relacionado ao projeto de pesquisa 

"Avaliação de vibrações em edificações do Centro Histórico de Salvador") 

 FARIAS, Patrícia Marins; CARVALHO, Antônio Pedro Alves de. O Patrimônio da 

Arquitetura Sanatorial do Século XX: o Caso do Hospital Sanatório Santa Terezinha (Salvador – 

Bahia – Brasil). In: ENCORE 2020, 2020, Lisboa. Anais [do] 4° Encontro de Conservação e 
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Reabilitação de Edifícios. Lisboa: LNEC, 2020. Programação completa disponível em: 

<http://encore2020.lnec.pt/encore2020_programa%20detalhado_v8.pdf>. 

 JAILSON CESAR BORGES DOS SANTOS. O Ensino das Artes Visuais em uma 

Abordagem Metodológica Reflexiva e Construtiva. Anais do 29º Encontro Nacional da 

Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, DISPERSÕES. 2020. 

 LIMA, Eduardo Rocha. Narrativas em Disputa: a cidade sexuada e a "recuperação" do 

Centro Histórico de Salvador (no prelo). 2020. 

 LIMA, José Antonio Ribeiro de Lima; DANTAS, Gabriela Oliveira; CALDAS, Kevelin 

Fernanda de Oliveira. Sustentabilidade em Intervenções em Edificações Patrimoniais (pôster e 

vídeo). In: Congresso Virtual UFBA 2020. Universidade Federal da Bahia, 18 a 29 de maio de 

2020. Salvador/BA. 

 LOCATELLI, Daniel; SOUZA, Leonardo Prazeres Veloso et al. Life Lamp - Connecting 

Design and People Through Emotion. In: Anthropologic: Architecture and Fabrication in the 

cognitive age - Proceedings of the 38th eCAADe Conference - Volume 2, TU Berlin, Berlin, 

Germany, 16-18 September 2020, pp. 41-50 - ISBN 978-9-49120-721-1 (Volume 2). 

 PONZIO, Angélica Paiva; SOUZA, Leonardo Prazeres Veloso et al. Digital Understandings 

in the Construction of Knowledge: Report of experiences in contemporary architectural design 

teaching. In: Anthropologic: Architecture and Fabrication in the cognitive age - Proceedings of the 

38th eCAADe Conference - Volume 1, TU Berlin, Berlin, Germany, 16-18 September 2020, pp. 

675-684 - ISBN 978-9-49120-720-4 (Volume 1). 

 REGINA, M. E. R.; CHECCUCCI, E. S.; ALBAN, N. Fabricação digital na produção de 

estruturas provisórias de venda de comidas e bebidas nas festas de largo de Salvador. In: 

CONGRESSO DA UFBA: ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, 2020, Salvador. Pôster [...]. 

2020. Salvador: UFBA, 2020. 

 SANT’ANNA, Marcia Genésia de. PAES, Neilor de Carvalho. Recomendações do IPHAN 

para Preservação do Patrimônio de Goiás: um estudo de caso sobre obras realizadas nesta cidade. 

In: 4º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil e 1º Simpósio Científico ICOMOS/LAC, realizado 

de 09/11/2020 a 13/11/2020. 

 SANTOS, C. T.; SILVA, N. N.; FROES, B.; CHECCUCCI, E. S. Apresentação do 

laboratório de fabricação digital na arquitetura - FADIGA / FAUFBA. In: CONGRESSO VIRTAL 

UFBA, 2020, Salvador. Pôster [...]. 2020. Salvador: UFBA, 2019. p. 1369-1369. 

 SANTOS JUNIOR, F. C.; VELAME, Fabio M. Festa de Iemanjá: corpo, cultura, 

religiosidade e paisagem urbana na tessitura do patrimônio imaterial. In: AFRICA - BRAZIL: 
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Sharing Undestanding on the black diaspora in the new world, 2020, Lagos, Nigéria. Africa in 

Brazil - Brazil in Africa. Lagos: LASUCA, 2020. v. 1. p. 15-220. 

 SILVA, Ariadne M.; PORTELA, Thais; SOARES, Alessandra; ROCHA, Larissa; 

TANAJURA, Matheus. Produção contemporânea do espaço e do comum no contexto cibernético. 

Eixo temático 03 - Produção contemporânea do espaço, projetos de urbanismo e a (des)construção 

do comum. Anais do Seminário Urbanismo na Bahia urbBA[20]. www.urbba20.wordpress.com 

ISSN 2316-6606. Esse trabalho está relacionado com o grupo de pesquisa CIPOS - Cidades 

Políticas (PPGAU/UFBA). 

 SILVA, Ariadne M.; PORTELA, Thais; SOARES, QUINTELA, Maria C; PAULA, Mayara; 

LEITE, Mônica. Compor cultura, na diferença. GT1 - Cultura, Política, Democracia e Combate às 

desigualdades e Opressões. Anais do Congresso Internacional sobre Culturas. 

www.culturas.cc/congresso2020 ISBN: 978-85-8292124-1 Esse trabalho está relacionado com o 

grupo de pesquisa CIPOS - Cidades Políticas (PPGAU/UFBA). 

 VELAME, Fabio M. Arquiteturas Quilombolas e de Templos Religiosos de Matriz Africana. 

In: Africa-Brazil: Sharing Understanding on the Black Diaspora in the New World, 2020, Lagos - 

Nigéria. Africa in Brazil and Brazil in Africa. Lagos: LASU - University State of Lagos, 2020. v. 

1. p. 1-200. 

 VELAME, Fábio M. Arquiteturas das Nações dos Terreiros de Candomblé: Diferenças 

Arquitetônicos entre os Terreiros da Bahia. XI COPENE-ABPN. UFPR: 2020. VELAME. Fábio 

M. Arquiteturas dos Terreiros de Candomblé: Entre os Africanistas e Crioulistas. XI COPENE-

ABPN. UFPR: 2020. 

 VELAME, Fábio M. Arquiteturas dos Quilombos do Sertão Baiano: O Quilombo de 

Barrocas na Região de Campo Formoso. XI COPENE-ABPN. UFPR: 2020. VELAME, Fábio M. 

Quilombo Salamina Putumuju: Arquiteturas da Resistência Quilombola do Recôncavo Baiano. XI 

COPENE-ABPN. UFPR: 2020. 

6.4.6. Obras artísticas, científicas, técnicas ou outras na área de atuação do docente em 

autoria ou coautoria 

 AFFONSO, W. S.; RODRIGUES, L. C. VIEIRA, C. N. PRADO, E. P. 13º. Concurso 

CBCA/ALACERO para estudantes de Arquitetura Estruturas em Aço. 

 BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza. Parecer Técnico - Dossiê de Tombamento da 

Igreja da Ascensão do Senhor (Igreja do CAB). Fundação Gregório de Mattos. Prefeitura 

Municipal de Salvador - RRT – 9607662. 
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 CARVALHO, Antônio Pedro Alves de; VILAS-BOAS, Doris Batista de Souza; SOUZA, 

Laís de Matos; FARIAS, Patrícia Marins. Orientações da Arquitetura Hospitalar para o Controle 

de Contágio: COVID-19 (Ambiente Residencial), abr. 2020. Disponível em: 

<https://geahosp.files.wordpress.com/2020/04/manual-arquitetura-covid-19_orientac3a7c3b5es-

ambiente-residencial-pt_r03.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2020. 

 EKERMAN, Sergio Kopinski; AZEVEDO, Paulo Ormindo de. Ampliação do Museu da 

Misericórdia - Edf. Sede da Santa Casa de Misericórdia da Bahia. 2020. 

 MOURA, Tereza; NERY, Jussana; VIEIRA, Carolina Nascimento; PRADO, Eduardo; 

METTIG, Heliana. Relatório da Pesquisa “Mapa de clima Urbano de Salvador - Etapa Atualização 

do Mapa de Padrões de Ocupação do Solo - MPO 2019”, objeto de apoio financeiro de 

R$12.000,00 reais em 2019 pelo Ministério Público do Estado da Bahia - MP-BA. (Relatório Final 

encaminhado em 12/10/2020 e elaborado com a contribuição dos pesquisadores do Grupo de 

Pesquisa de Clima Urbano do LACAM-Tec. Coordenação da Profa. Tereza Moura) 

 NETO, José Ferreira Nobre. Livro Série Sketchers do Brasil. Salvador: Urban Sketchers, 

2020. 

 PELA, I. M. "O céu é o limite"- A Autoconstrução como Obra Aberta. Tese de Doutorado. 

PPG-AU / UFBA, 2020. Tese defendida em 03/06/2020, com a seguinte banca: MAGNAVITA, 

P. R.; SOUZA, A. G.; SILVA, A. M.; ROCHA, H. F. M.; MIRANDA, C. L.; FILHO, M. J. C. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro. Narrativas bio-cartográficas entre o quarto de despejo e o 

quarto de cura: pistas para um projeto de cidade. In Recortes de uma cidade por vir / Instituto Pólis, 

texto de Amora Moira [et al.], edição e organização Cássia Caneco [et al.]. - São Paulo: Instituto 

Pólis, 2020.  226p. (Publicações Pólis, 53). Projeto Direito à Cidade de Todas as Cores 

(2019/2020).  ISSN 0104-2335. Disponível em <https://polis.org.br/wp-

content/uploads/2020/08/polis53.pdf>. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro. Preface. In: Julian Walker; Marcos Bau Carvalho; Ilinca 

Diaconescu (Orgs.). Urban Claims and the Right to the City: Grassroots Perspectives from London 

and Salvador da Bahia. 1ed.Londres: UCL Press, 2020, v. 1, p. 11-12. ISBN: 978-1-78735-565-1 

(Hbk) / ISBN: 978-1-78735-564-4 (Pbk) / ISBN: 978-1-78735-638-2 (PDF) / ISBN: 978-1-78735-

566-8 (epub) / ISBN: 978-1-78735-567-5 (mobi). 

 SILVA, Aline de Figueirôa. Conhecendo os jardins históricos de Salvador: # 1 Terreiro de 

Jesus. 2020. (Vídeo-Pôster). Supervisão. Congresso Virtual da UFBA. 

 SILVA, Aline de Figueirôa. Conhecendo os jardins históricos de Salvador: # 2 Praça 

Visconde de Cairu. 2020. (Vídeo-Pôster). Supervisão. Congresso Virtual da UFBA. 
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 SILVA, Aline de Figueirôa. Conhecendo os jardins históricos de Salvador: # 3 Largo de 

Santo Antônio Além do Carmo. 2020. (Vídeo-Pôster). Supervisão. Congresso Virtual da UFBA. 

 SILVA, Ariadne Moraes; MARTINS, Técio. Projeto de Urbanização Integrada e 

Implantação Técnica de uma área de 7000.00 m2, situada na Vila do Diogo (Unidade de 

Conservação APA do Litoral Norte), no município de Mata de São João-BA, de propriedade de 

Alberto José Molteni & Outros. 2020 

 SILVA, Ariadne Moraes; MARTINS, Técio. Projeto Executivo de Arquitetura e 

Responsabilidade Técnica de 04 residências e 01 espaço de convivência situados em loteamento 

localizado na Vila do Diogo (Unidade de Conservação APA do Litoral Norte), no município de 

Mata de São João-BA, de propriedade de Alberto José Molteni & Outros. 2020. 

 TEIXEIRA, Ana Cecilia de Andrade. Pajeú (filme) País, ano, duração: Brasil, 2020, 73'; 

Participação com atuação; Produção: Marrevolto; Direção: Pedro Diógenes; Roteiro: Pedro 

Diógenes; Produção executiva: Amanda Pontes e Caroline Louise; Direção de produção: Rubia 

Mercia e Victor Furtado; Direção de fotografia: Victor de Melo; Ass. de Direção: Michelline 

Helena; Som direto e finalização de som: Lucas Coelho; Montagem: Guto Parente e Victor Costa 

Lopes; Trilha sonora: Vitor C. 

 VIANA, Lídia Quièto. Capa Revista Thésis, n. 9. 2020. 

 VIANA, Lídia Quièto. Capa Revista Thésis, n. 10. 2020. 

 VIEIRA, Carolina Nascimento. Orientação em Concurso CBCA/ALACERO para 

estudantes de Arquitetura Estruturas em AÇO 2020. Alunos Warlly Silva Afonso e Lucas 

Conceição Rodrigues. 

6.4.7. Publicações em sites e blogs na área de atuação do docente em autoria ou coautoria 

 BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza. Guia da Arquitetura Moderna soteropolitana. 

Disponível em: < https://docomomobase.ufba.br/>. 

 CARVALHO, Antonio Pedro A.; FARIAS, Patrícia M.; VILAS-BOAS, Doris; SOUZA, 

Lais M. Orientações da Arquitetura Hospitalar para Controle de Contágio: COVID-19, Ambiente 

Domiciliar. Publicação em CD. São Paulo: Associação Brasileira para o Desenvolvimento do 

Edifício Hospitalar, 2020. (Outra produção bibliográfica). Disponível em: 

<https://geahosp.files.wordpress.com/2020/04/manual-arquitetura-covid-19_orientac3a7c3b5es-

ambiente-residencial-pt_r03.pdf>. Acesso em: 06 jul. 2020. 

 CARVALHO, Antonio P. A.; FARIAS, Patrícia M.; SOUZA, Lais M.; VILAS-BOAS, 

Doris. Directrices de Arquitectura Hospitalaria para el control de contagios: COVID-19. Salvador: 

GEA-hosp/UFBA, ABDEH, 2020. Disponível em: 
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<https://geahosp.files.wordpress.com/2020/04/arquitectura-directrices-covid-

19_recomendaciones-entorno-residencial-es_r04.pdf>. Acesso em: 03 maio 2020. 

 CARVALHO, Antonio P. A.; FARIAS, Patrícia M.; SOUZA, Lais M.; VILAS-BOAS, 

Doris. Hospital Architecture guidelines for infection control: COVID-19. Salvador: GEA-

hosp/UFBA, ABDEH, 2020. Disponível em: 

<https://geahosp.files.wordpress.com/2020/04/architecture-guidelines-covid-

19_recommendations-residential-environment-en_r02.pdf>. Acesso em: 03 maio 2020. 

 CARVALHO, Antonio P. A.; FARIAS, Patrícia M.; SOUZA, Lais M.; VILAS-BOAS, 

Doris. Linee guida dell’ Architettura Ospedaliera per il contenimento del contagio: COVID-19. 

Salvador: GEA-hosp/UFBA, ABDEH, 2020. Disponível em: 

<https://geahosp.files.wordpress.com/2020/04/architettura-linee-guida-covid-19_ambiente-

residenziale-it_r01.pdf>. Acesso em: 03 maio 2020. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro. O 13 de maio e as políticas de morte: o direito à cidade e a 

luta antirracista. In GGN - O jornal de todos os Brasis. 13 de maio de 2020.  Disponível em: 

<https://jornalggn.com.br/artigos/o-13-de-maio-e-as-politicas-de-morte-o-direito-a-cidade-e-a-

luta-antirracista-por-gabriela-leandro-pereira/>. 2020. 

 RAHY, Izarosara Borges. Material didático para apoio e aprofundamento do ensino de 

desenho projetivo. Publicação online. 2020. 

6.4.8. Formatação e/ou alimentação de sites vinculados às pesquisas individualmente ou em 

grupo 

 ALMEIDA JÚNIOR, Dilton Lopes de. Plataforma Cronologia do Pensamento Urbanístico: 

<http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/>. 2020. 

 ALMEIDA JÚNIOR, Dilton Lopes de. Website do XVI Seminário de História da Cidade e 

do Urbanismo: <http://xvishcu.arq.ufba.br/>. 2020. 

 ARAÚJO, Mayara Mychella Sena. Alimentação da plataforma digital do Observatório de 

Bairros (ano II): <http://www.observatoriobairrossalvador.ufba.br/>. 2020. (Equipe da pesquisa 

composta por: Clara Souza Ferreira Rocha, Jonas Oliveira Santana. Colaboração do estudante de 

graduação de Arquitetura e Urbanismo: Caio Vinícius Deiró Teixeira da Silva; colaboração da 

estudante da pós-graduação: Carla Neves Mariani) 

 BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza. Formatação e alimentação do site: 

<https://lab20.ufba.br/>. 2020. 

 BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza. Formatação e alimentação do site: 

<https://docomomobase.ufba.br/>. 2020. 
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 CARVALHO, Antonio Pedro Alves de. Página do Grupo de Estudos em Arquitetura e 

Engenharia Hospitalar: <https://geahosp.wordpress.com/>. 2020. 

 CARVALHO, Antonio Pedro Alves de. Página da disciplina Programação Arquitetônica de 

Edificações Complexas: <https://edificacoescomplexas.wordpress.com/>. 2020. 

 CARVALHO, Antonio Pedro Alves de. Página da disciplina Geometria Descritiva: 

<https://desenhoufba.wordpress.com/>. 2020. 

 CARVALHO, Antonio Pedro Alves de. Página da disciplina Desenho Técnico: 

<https://dt1ufba.wordpress.com/>. 2020. 

 FARIAS, Patrícia Marins. Participação da reestruturação e alimentação do site do GEA-

hosp: <https://geahosp.wordpress.com/>. 2020. 

 FARIAS, Patrícia Marins. Criação e manutenção do Instagram: <@geahosp>. 2020 

 JACQUES, Paola Berenstein. Plataforma Cronologia do Pensamento Urbanístico: 

<http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/>. 2020. 

 LUTHER, Aline de Carvalho. Design, formatação e alimentação do site: 

<http://www.patrimonioindustrial.ufba.br/> (em desenvolvimento). 2020. 

 NOGUEIRA, Fabiano Mikalauskas de Souza. Projeto documentação arquitetônica e de 

sítios históricos da BA - Acervo Rio de Contas: <https://www.acervoriodecontas.ufba.br/>. 2020. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro. Criação e gerenciamento do site “Arquitetas e Arquitetos 

Negros Pelo Mundo: Mapeamento da Presença Negra no Campo da Arquitetura, Urbanismo e 

Planejamento Urbano”: <http://www.arquitetasnegras.ufba.br/>. 2020. (Produto da pesquisa de 

mesmo nome) 

 ROCHA, Heliana Faria Mettig. Alimentação do site da Residência AU+E/UFBA: 

<https://residencia-aue.ufba.br/>. 2020. 

 TAHARA, Akemi. Formatação do site da Tectônica: <http://www.tectonica.ufba.br/>. 2020. 

 VELAME, Fábio Macêdo. Afro-Lives: EtniCidades. Canal do Youtube do EtniCidades: 

<https://www.youtube.com/channel/UC84MNWgKELfQnmjsNct-qyQ>. 2020. 

6.4.9. Consultoria, Assessoria Técnica e Pareceres 

 Projeto para Execução de Ações de Conservação dos Terreiros Seja Hunde- Roça do Ventura 

(Cachoeira), Ilê Omo Agboula (Itaparica), Ilê Maroialaji – Terreiro do Alaketu (Matatu, Salvador): 

Convênio entre o Iphan e a UFBA por meio de Termo de Execução Descentralizada – TED Nº 

003/2017. Finalização da Execução: outubro/2020. 

Unidade Responsável: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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Unidade Executora: Universidade Federal da Bahia – Faculdade de Arquitetura – Centro de 

Estudos da Arquitetura na Bahia. 

Objetivos: 

1. Elaborar projetos de intervenção e executar as obras necessárias para sanar danos que 

ofereçam riscos iminentes à conservação e à manutenção das manifestações culturais dos terreiros; 

2. Elaborar estudos e levantamentos com vistas à elaboração de planos de conservação para os 

três terreiros envolvidos no projeto; 

3. Realizar oficinas de capacitação com os membros dos terreiros de modo que os mesmos 

possam realizar manutenção nos espaços físicos dos terreiros. 

 Consultoria prestada à Fundação Mario Leal Ferreira, no projeto Salvador 500: Visões de 

Futuro e que se configurou como oportunidade de realização de seminários e oficinas temáticas 

onde profícuo debate entre especialistas contribuiu enriquecendo o produto final da consultoria. 

Oportunizou-se a convergência de grande número de profissionais que atuam no planejamento 

tanto da iniciativa privada, quanto em instituições estaduais e municipais, organizações não 

governamentais em ampla participação abrangendo dentre alguns temas: Densidade (participação 

como palestrante em três oficinas). 

 Desenvolvimento de assessoria técnica no âmbito do Projeto de Extensão “Canteiro Modelo 

de Conservação do Patrimônio Cultural de Igatu”, março de 2019 a maio de 2020. Esta atividade 

é parte do campo de Pesquisa de Doutorado em andamento no âmbito do PPG-AU/UFBA. 

6.5.Eventos: congressos, simpósios, seminários etc. 

6.5.1. Coordenação geral de Eventos 

 Oficina de Construção em Alvenaria de Pedra, de 3 a 13 de fevereiro de 2020, na Vila de 

Igatu-Ba. Tem relação com o Projeto "Canteiro Modelo de Conservação - Ações de Salvaguarda 

e Conservação do Patrimônio Cultural de Igatu".  

 Seminário NEGSPP/FAUFBA. Competências digitais para o ensino-aprendizagem, de 03 a 

14 de agosto de 2020, com carga horária total de 60 horas. (Relação com grupo de pesquisa 

Multgraf) 

 Webinário SHCU – Seminário de História da Cidade e do Urbanismo – 30 anos. Evento 

organizado pelo PPGAU/FAUFBA, entre 23 e 27 de novembro de 2020. 

 2º Seminário Arquiteturas e Aldeamentos Indígenas: Povos Originários, os donos da terra. 

2020. 
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 1º Seminário Branquitude: Raça e Privilégio nas Cidades Brasileiras. Seminário 

Internacional Direito à Cidade e partir de Políticas Urbanas Antirracistas. Seminário Salvador e 

suas Cores 2020: Ensino, Pesquisa e Extensão das Relações Étnico-Raciais nos Cursos de 

Arquitetura e Urbanismo no Brasil e África. 

 Ciclo de Debates RAU+E/UFBA: ampliando campos de atuação em assistência e assessoria 

técnica no Brasil. 2020. 

 3° Seminário do LAB20 - Laboratório da Arquitetura e do Urbanismo do século XX. 2020. 

 1º Simpósio DINTER UFBA/UFG. 2020. 

 Evento "Vamos falar de Saúde, Urbanismo e Arquitetura" - UNIFACS, pesquisa do Grupo 

de pesquisa GEA-hosp do PPGAU-FAUFBA. 2020. 

 1º Workshop Online de Projeto FAUFBA 2020, de 20 a 31 de julho de 2020. 

6.5.2. Participação de comissão organizadora 

 1º Workshop Online de Projetos da FAUFBA - Salvador contra Covid-19 - atividade 

integrativa da comunidade de discentes, docentes e técnicos administrativos em torno da agenda 

de enfrentamento da doença em Salvador/BA, refletindo a realidade da arquitetura e do urbanismo 

no contexto da pandemia. Período: de 20 a 31 de julho de 2020.  

 X Congresso Brasileiro para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. 

 Webinário SHCU – Seminário de História da Cidade e do Urbanismo – 30 anos. Evento 

organizado pelo PPGAU/FAUFBA, entre 23 e 27 de novembro de 2020. 

 Seminário NEGSPP – Competências Digitais para o ensino e aprendizagem. 2020. 

 Seminário aRQ_AFRICA Angola: Universidade Lusíada de Angola. 2020. 

 2º Seminário Arquiteturas e Aldeamentos Indígenas: Povos Originários, os donos da terra.  

 1º Seminário Branquitude: Raça e Privilégio nas Cidades Brasileiras. 2020. 

 Seminário Internacional Direito à Cidade e partir de Políticas Urbanas Antirracistas. 2020. 

 Seminário Salvador e suas Cores 2020: Ensino, Pesquisa e Extensão das Relações Étnico-

Raciais nos Cursos de Arquitetura e Urbanismo no Brasil e África.  

 III Conferência do CAU/BR-Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (04, 08, 10 e 

15 de dezembro de 2020. 

 Seminário “Competências digitais para o ensino-aprendizagem”, realizado pelo Núcleo de 

Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e Planejamento da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade Federal da Bahia (NEGSPP/FAUFBA), de 03/08/2020 a 14/08/2020. 
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 Seminário Projeto Político Pedagógico do Curso Noturno de graduação em Arquitetura e 

Urbanismo, ocorrido na FAUFBA, nos dias 12 e 13 de março de 2020. 

 Experiências didáticas com o uso de Tecnologias Digitais no ensino do desenho. Mesa 

redonda virtual realizada em 15 de maio de 2020. In: Congresso Virtual UFBA 2020. Disponível 

em: <https://youtu.be/mnarnimzaXw>. 

6.5.3. Participação em comitê científico 

 IV ENEEEA - IV Encontro Nacional de Ensino de Estruturas em Escolas de Arquitetura. 

2020. 

 X Congresso Brasileiro para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. 2020. 

 Comissão de Oficinas e Práticas Urbanas, vinculada à Comissão Organizadora do VI 

Encontro Nacional Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e 

Urbanismo - VI ENANPARQ - PPG-FAU/UNB. 2020. 

 Comitê Científico do XVII SARU - Semana de Análise Regional e Urbana (PPDRU-

UNIFACS) - O Urbano e o Regional: Planejamento e Políticas Públicas no Brasil do Século XXI. 

2020. (Relação com o eixo de pesquisa “DiverCidade: o direito à cidade como superação das 

desigualdades”) 

 Comitê Científico do SIGraDi 2020 - XXIV Congresso Ibero-Americano de Gráfica Digital. 

Medellín - Colômbia, 2020. 

 IV Encontro Nacional de Ensino de Estrutura em Escolas de Arquitetura. 2020. 

 XLVIII Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. 2020. 

 III Simpósio Internacional de Educação em Engenharia - COBENGE 2020. Corpo de 

Revisores. 

 UrbBA [20] - Seminário Urbanismo na Bahia, de 03 a 06 de novembro de 2020. Tema: 

“Instituições de ensino superior no século XXI e impactos nos territórios”. FAUFBA/UESB - 

Ilhéus – BA. 

 Congresso Internacional de Estudos da Paisagem. Patrimônios em Silêncio, de 21 a 23 de 

abril de 2021 (evento adiado). UFAL, Maceió - AL. 

 Comitê de avaliação de Oficinas e Práticas Urbanas do VI ENANPARQ. - Encontro 

Nacional da ANPARQ, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e 

Urbanismo. 01 e 05 de março de 2021 (evento adiado). UNB, Brasília - DF. 

 Processo seletivo Programa PIBIC-UFBA 2020. 



139 
 

 Comitê científico do Congresso Virtual UFBA 2020. Universidade Federal da Bahia, de 18 

a 29 de maio de 2020. Salvador. Salvador/BA 

 Comissão Científica do XVI Seminário de História da Cidade e do Urbanismo (XVI SHCU). 

 Comissão Científica do I Fórum de Assessoria Técnica Popular do Nordeste, realizado em 

Recife-PE, em fevereiro de 2020. 

 Comitê Científico do XIV Colóquio Quapá, realizado virtualmente nos dias 6,7, 8 e 10 de 

outubro de 2020. Promovido pelo Laboratório QUAPÁ vinculado à Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo. 

 2º Workshop Mobile Home ECOlab - 06 a 11 de julho de 2020 - Università di Pavia – Itália. 

 XVIII ENTAC - Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, promovido pela 

ANTAC e realizado de 4 a 6 de novembro de 2020 (Evento online), com título “Futuro da 

Tecnologia do Ambiente Construídos e os Desafios Globais”. Comitê de avaliação de artigos 

científicos. 

6.5.4. Apresentação de palestra ou conferência 

 CARVALHO, Antonio P. A.; FARIAS, Patrícia M.; SOUZA, Laís de M.; VILAS-BOAS, 

Doris. Apresentação Manual de Orientação da Arquitetura Hospitalar para Controle de Contágio 

Covid 19. Congresso UFBA 2020. 

 CARVALHO, Antonio Pedro A. de. Adaptações da Infraestrutura de Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde à COVID-19. Palestra para a Associação Brasileira para o 

Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. Dia 29/07/2020. Duração: 1 hora. Disponível em: 

<https://youtu.be/2TrBYR1oAq0>. 

 HUAPAYA ESPINOZA, J. C. Reflexões sobre a história da arquitetura e do urbanismo: 

alguns desafios através da contribuição feminina. 2020 (Mesa Redonda DiverCidades; Inst. 

promotora/financiadora: Faculdade de Arquitetura da UFBA / DEA) 

 HUAPAYA ESPINOZA, J. C. Cidades Democráticas para Mulheres. 2020 (Evento: Mesa 

Redonda Cidades Democráticas para Mulheres) 

 HUAPAYA ESPINOZA, J. C. El lugar de América Latina en la historiografía de la 

arquitectura y urbanismo modernos. 2020. (Evento: Conversatorio Modernidades en América 

Latina: arquitectura en pauta) 

 HUAPAYA ESPINOZA, J. C. En busca de una teoría urbanística peruana. La ‘tradición 

planificadora’ del Perú y la contribución de Fernando Belaunde Terry al debate de la vivienda 

social, 1936-1968. 2020. (Evento: Conferência: Universidad de Los Andes) 
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 HUAPAYA ESPINOZA, J. C. Fernando Belaunde Terry. Arquitectura y urbanismo en el 

Perú, 1936-1968. 2020. (Evento: Universidad Nacional de Ingeniería). 

 LOCATELLI, Daniel et al. Life Lamp - Connecting Design and People Through Emotion. 

In: Anthropologic: Architecture and Fabrication in the cognitive age - Proceedings of the 38th 

eCAADe Conference - Volume 2, TU Berlin, Berlin, Germany, 16-18 September 2020, pp. 41-50 

- ISBN 978-9-49120-721-1 (Volume 2). 

 MONTOYA, U.; PEREIRA, G. L.; FIGUEIREDO, G. C. S. Cartilhas produzidas pela 

Extensão da UFBA no Centro de Salvador: Sétima Etapa da reforma do Centro Histórico de 

Salvador, Artífices da Ladeira da Conceição da Praia e Comunidade da Preguiça. Congresso 

Virtual da UFBA. Maio/2020. (evento online/ apresentação de Trabalho/Congresso). Disponível 

em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=l4P09Cwbncc&list=PLyJLlBtSJVRg1EOubw7GOPr7TbIv

yBoZN&index=28&t=2s>. 

 NOGUEIRA, F.M.S. 28 anos de pesquisa, ensino e extensão: LCAD - FAUFBA. - 

Laboratório de estudos avançados em cidade, arquitetura e tecnologias digitais. Workshop de 

Projeto Online FAUFBA 2020. Salvador: FAUFBA, 22 de julho de 2020. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro. ASSESSORIA TÉCNICA EM ARQUITETURA E 

URBANISMO: Da redução de danos à reparação histórica. Fórum de Assessoria Técnica Popular 

do Nordeste. Recife/fevereiro, 2020 (palestra). 

 PEREIRA, Gabriela Leandro. As possíveis pós-vidas do Atlântico Negro. Mesa arquitetura, 

urbanismo e diversidade - Calourosa FAUFBA. Salvador, fevereiro 2020 (palestra). 

 PEREIRA, Gabriela Leandro; CARIBÉ, Daniel; OLIVEIRA, Mariane. A COR DA 

CIDADE: Direito à cidade, legislações urbanísticas e questões raciais. Organização OAB-BA 

ESA. Agosto/2020. (evento online). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=kuVLxEQPCNk&list=PLyJLlBtSJVRg1EOubw7GOPr7T

bIvyBoZN&index=18>. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro; PRESTES, Clelia; PAULA, Tainá de; CAVALCANTE, 

Rebeca. Periferização dos corpos pretos - Lançamento Revista Contraste 6.  Organização: Coletivo 

Malungo/ FAUSP. Agosto/2020 (evento online). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=pcFCArlrwZ0&list=PLyJLlBtSJVRg1EOubw7GOPr7TbIv

yBoZN&index=16>. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro; MALUNGUINHO, Erica; PEREIRA, Marivaldo; SOUZA, 

Renata. TAVARES, Jessica. Direito a Cidades Antirracistas: Descolonização da memória e 
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patrimônio. Organização: Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico e BR Cidades. (evento online) 

Agosto/2020. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=AhS1olTlnvY&list=PLyJLlBtSJVRg1EOubw7GOPr7TbIv

yBoZN&index=15>. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro; TEIXEIRA, Lino; SILVEIRA, Henrique. A cidade em disputa 

a partir das periferias - políticas e imaginários urbanos. Festival Utopia. Organização: Observatório 

das Favelas.  (evento online) Agosto/2020. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Otn02AEW1r8&list=PLyJLlBtSJVRg1EOubw7GOPr7TbI

vyBoZN&index=14>. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro; MATOS, Gabriela de; COLOSSO, Paolo; MARICATO, 

Hermínia. Cidade Antirracista. Programa Meia Hora com o BRcidades. Organização: BRcidades. 

(programa online). Setembro/2020. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=PDp2oq7xB4I&list=PLyJLlBtSJVRg1EOubw7GOPr7TbI

vyBoZN&index=11&t=457s>. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro; BENITES, Sandra; MACHADO, Thaise. Cidade, Etnicidade 

e Ancestralidade - Ciclo de Seminários Mulheres nas Artes | Arquitetura e Urbanismo. 

Organização Museu de Arte do Rio - MAR. Setembro/2020. (evento online) Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=3Q08UWmQeXM&list=PLyJLlBtSJVRg1EOubw7GOPr7

TbIvyBoZN&index=10&t=525s>. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro; PAULA, Tainá de; ROSA, Thais Troncon; LEITÃO, Karina. 

“Direito à cidade na encruzilhada: perspectivas críticas para assessoria e assistência técnica no 

Brasil contemporâneo”. CICLO DE DEBATES RAU+E/UFBA. (evento online). Setembro/2020. 

Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=lE1kY9AAkoQ&list=PLyJLlBtSJVRg1EOubw7GOPr7Tb

IvyBoZN&index=9&t=32s>. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro, MATOS, Diogo Pereira; SANTOSA, Bruna.  Formação 

sociocultural do Brasil, relações de poder e busca pela interseccionalidade na cidade: reflexões em 

tempos de pandemia. Curso de Realidade Urbana Brasileira e São Joanense. Organização: 

Observatório Urbano de São João del-Rei. Setembro/2020. (webinário). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=MdRsMiDT7s4&list=PLyJLlBtSJVRg1EOubw7GOPr7Tb

IvyBoZN&index=8&t=2151s>. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro (palestrante); PINHEIRO, Ethel (mediadora). Percursos - 11º 

Colóquios de Pesquisa do PROARQ. Setembro/2020. Disponível em: 
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<https://www.youtube.com/watch?v=2nu6JqD8-

0s&list=PLyJLlBtSJVRg1EOubw7GOPr7TbIvyBoZN&index=7&t=1708s>. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro; ROSA, Thais Troncon; QUEIROZ, Maria Alice. OLIVEIRA, 

André Araújo. Extensão universitária e planejamento urbano e ambiental - Debates urbBA [20]. 

Organização: Seminário Urbanismo na Bahia. Novembro/ 2020 (evento online). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=9PbBVv4vfeI&list=PLyJLlBtSJVRg1EOubw7GOPr7TbIv

yBoZN&index=2>. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro; VELAME, Fabio Macedo; PENA, João Soares; VENTURA, 

Amilton. Mesa 5 - O ensino de afrobrasilidades e pensamento decolonial: os caminhos entre o 

ensino básico, o ensino superior e os reflexos no ensino de arquitetura e urbanismo. In: Ensino de 

Afrobrasilidades e Pensamento Decolonial. Organização: Coletivo Cafofo/ UFJF. Novembro, 

2020. (evento online). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=NzPFFcnhoao&list=PLvG0itB1ifo1fkvarHsl1GfCqwt3N5

OPZ&index=5>. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro; LIMA, Paula Milena Silva; NUNES, Gabriel Victor 

Rodrigues Virginio; SILVA, Thalia Santos; BOAVENTURA, Bethânia de Almeida; MARIANI, 

Carla Neves. Ações virtuais em tempos de pandemia: A experiência do grupo de estudos corpo, 

discurso e território. Congresso Virtual da UFBA. Maio/2020. (evento online/ apresentação de 

Trabalho/Congresso). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=jSSmQIQv0NQ&list=PLyJLlBtSJVRg1EOubw7GOPr7Tb

IvyBoZN&index=27&t=3960s>. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro; PINHEIRO, Isaque Santos; SOUZA, Lucas Ribeiro; 

SANTIAGO, Gustavo Sena de Almeida; LIU, Caroline Martins. Fabular futuros: Cidades 

heterológicas. Congresso Virtual da UFBA. Maio/2020. (evento online/ apresentação de 

Trabalho/Congresso). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=RWKPs-

VNHCg&list=PLyJLlBtSJVRg1EOubw7GOPr7TbIvyBoZN&index=26>. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro. Descolonização da Arquitetura Brasileira. SAAU UNIESP. 5 

maio de 2020. (Live/evento online). 

 PEREIRA, Gabriela Leandro. Narrativas negras e as disputas urbanas contemporâneas. 

Projeto CARAVANAS URBANAS: DEBATES EM CIDADE, ESTÉTICA, POLÍTICA. 

Junho/2020. (palestra em evento online). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=JOOoJu8p-

ss&list=PLyJLlBtSJVRg1EOubw7GOPr7TbIvyBoZN&index=25>. 
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 PEREIRA, Gabriela Leandro; TAVARES, Paulo. RAMOS; Diana Helene. O olhar 

decolonial no campo da arquitetura e urbanismo: emergências atuais. Organização: comissão de 

atividades online da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas. 

Julho, 2020. (Live/evento online). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=yXC3tZHsKWU&list=PLyJLlBtSJVRg1EOubw7GOPr7T

bIvyBoZN&index=21&t=2410s>. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro; REIS, Vilma; MARQUES, Sarah; CAMINHA, Ana Cristina; 

SILVA, Maura Cristina da. O Povo Negro do Centro Antigo Luta pra Respirar: Direito à Cidade, 

Racismo e Pandemia. Organização: Articulação do Centro Antigo de Salvador. Julho/2020. 

(evento online). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hWzlyttl-

Bk&list=PLyJLlBtSJVRg1EOubw7GOPr7TbIvyBoZN&index=22>. 

 PONZIO, Angélica Paiva et al. Digital Understandings in the Construction of Knowledge: 

Report of experiences in contemporary architectural design teaching. In: Anthropologic: 

Architecture and Fabrication in the cognitive age - Proceedings of the 38th eCAADe Conference 

- Volume 1, TU Berlin, Berlin, Germany, 16-18 September 2020, pp. 675-684 - ISBN 978-9-

49120-720-4 (Volume 1). (Vinculado ao grupo de pesquisa: Uso de Métodos Criativos Visando a 

Inovação no Processo de Projeto Arquitetônico - Etapa 2C do Modelo Tecnológico – UFRGS) 

 I Seminário de Segurança do Trabalho do CAU/BR, 03 e 04 de fevereiro de 2020, em Porto 

Velho - RO. 

 I Seminário Internacional Fazer Arquitetura Fazer História (4/4). Arquitetura em um mundo 

de imagens. /// Arquivos da Pandemia. Notas sobre história do tempo presente, estudos urbanos e 

arquitetura. /// Diário de Quarentena. Canal Filtro de Barro, Salvador. Episódio "Arquivos 

Urbanos". /// Palestra "Poéticas de arquivo", na Disciplina "Habitar o fim do mundo", profa. 

Gabriela Leandro. 

 Agenda OAB: Estátuas de Personagens Escravagistas e Colonialistas em Logradouros 

Públicos. Diário da Quarentena: Racismo Institucional. Casa do Benin: Arquiteturas. Futuro da 

Cidades: São Paulo- Salvador. Salvador: Cidade Alta e Cidade Baixa. Escola da Cidade SP: 

Modernidade, Arquitetura e Cidade Afro-Diaspóricas da Resistência. Sustentabilidade, Modos de 

Vida e Direitos de Natureza. 

 Apresentação na Calourosa FAUFBA 2020 sobre a Residência AU+E/UFBA, em 09 de 

março de 2020. 

 Apresentação no ENEBIM Ação Virtual 2020 “Panorama do ensino-aprendizagem de BIM 

no Brasil”, no dia 17 de junho de 2020. 
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 Apresentação na Mesa Encontros Virtuais - Desenho: Caminhos Pedagógicos para o Ensino 

Híbrido - 3º Webinar: Experiências Compartilhadas: O Ensino de Desenho Mediado por 

Tecnologias Digitais, realizado em 30 de setembro de 2020, com carga horária de 2 horas. IFBA. 

Disponível em: <https://youtu.be/8nzn6FVGUS0>. 

 Apresentação na Mesa “Experiências Didáticas com o Uso de Tecnologias Digitais no 

Ensino do Desenho”. Congresso Virtual UFBA 2020: Universidade em Movimento, realizado em 

28 de maio de 2020. Disponível em: <https://youtu.be/DDwek2GkaRI>. 

 Apresentação na Mesa "Modos de Dizer e Agir Natureza". Congresso Virtual UFBA 2020: 

Universidade em Movimento, realizado em 20 de maio de 2020. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Nrhw61SC1rc>. 

 Apresentação da palestra “Archeologia industriale in Brasile” na disciplina “Corso 

monodisciplinare di Restauro” do Departamento de Arquitetura da Università “G. D’Annunzio” 

Chieti Pescara, em 09 de outubro de 2020. 

 Apresentação de palestra em aula online do Prof. André Marques, Escola da Cidade, São 

Paulo - SP. 2020. 

 Apresentação de palestra "O campo propositivo de ação da arquitetura-urbanismo: 

experiência de extensão da pós-graduação em ATHIS", em 26 de novembro de 2020. Colóquio 

ATHIS 2020 - Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social na Extensão Universitária do 

Brasil Urbano. 

 Apresentação de palestra "O campo propositivo de ação da arquitetura-urbanismo em 

experiências de extensão na pós-graduação - RESIDÊNCIA EM AU+E/UFBA". FAUUFRJ 75 

Anos/ ARQUISUR: ações remotas de extensão e possibilidades de aproximações no Cone Sul, 

realizado em 28 de setembro de 2020. Disponível em: <https://youtu.be/cXk_czx4pUw>. 

 Apresentação da palestra "O Patrimônio Industrial na Península de Itapagipe" na disciplina 

ARQB43 - Arquitetura e Indústria: reuso adaptativo em edifícios modernos, industriais e pré-

fabricados da FAUFBA, em 02 de outubro de 2020. 

 Apresentação de palestra "Práticas socioecológicas em Arquitetura, Urbanismo e 

Paisagismo", na Jornada Paisagística da FAUFBA: a valorização do paisagismo na formação 

acadêmica da FAUFBA: interlocuções teórico-práticas, realizada em 05 de novembro de 2020. 

LAIPS - FAUFBA. Disponível em: <https://youtu.be/gLO9jQyQEL8>. 

 Apresentação dos resultados da pesquisa "Mapa de Clima Urbano - Etapa Atualização do 

Mapa de Padrões de Ocupação" no Seminário do Ministério Público do Estado da Bahia - MP-BA 
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(online de 09 a 11 de setembro de 2020), em 11 de setembro de 2020. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=5ZT2ryge7tQ&feature=youtu.be>. 

 Arquitetura para pessoas e automóveis em Salvador: uma aproximação tipológica. Em 

Eventos UJ Universidade Unijorge. Salvador, Bahia, 14 de outubro de 2020. (Produto da pesquisa 

Tipologias da Arquitetura Contemporânea em Salvador, Bahia) 

 Aula Inaugural do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIRUY. 26 de agosto de 2020. 

 Cidades Inteligentes & conceitos correlatos, na UNOCHAPECÓ, no evento Sábados 

Integrados, no dia 05 de novembro de 2020. (Relacionada ao projeto Estabelecendo requisitos para 

a Modelagem da Informação da Cidade) 

 Colóquio Internacional Walter Benjamin – UFPR. 2020. Jornada Walter Benjamin – UFMG. 

2020. Conferência "Discursos y práticas arquitectónicas de Lina Bo Bardi", dentro do 

Conversatório "Modernidades en América Latina: arquitecturas en pauta" - desenvolvido pela 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, em San Salvador, El Salvador, no dia 20 de 

outubro de 2020. 

 Congresso Virtual da UFBA 2020 - Mesa “Patrimônio Cultural e Capacitação Técnica 

Especializada”, apresentação do Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 

Monumentos e Núcleos Históricos da Universidade Federal da Bahia (MP-CECRE UFBA). 

 "Cronologia do Pensamento Urbanístico: nebulosas em processo". Mesa Redonda realizada 

no Congresso Virtual UFBA 2020. Salvador, 27 de maio de 2020. (Relação com a pesquisa 

Cronologia do Pensamento Urbanístico) 

 Diálogos na Mário - Biblioteca Mário de Andrade - SP. 2020. 

 Ferramentas digitais para planificação de modelos geométricos na mesa redonda 

Experiências didáticas com o uso de tecnologias digitais no ensino do desenho, por Natalie 

Johanna Groetelaars. Apresentação no Congresso Virtual UFBA 2020, no período de 18 a 29 de 

maio de 2020. 

 Introdução ao Moodle, por Natalie Johanna Groetelaars, no Seminário NEGSPP/FAUFBA: 

Competências digitais para o ensino-aprendizagem, promovido pela Faculdade de Arquitetura da 

UFBA, no período de 03 a 14 de agosto de 2020. 

 Jornada Walter Benjamin – UFMG. 2020. 

 Live “Corpocasa” programa Entre Telas Artes Visuais - Porto Iracema das Artes - escola de 

artes do Governo do Estado do Ceará, 1h (reflexões sobre arquitetura e representação na 

pandemia). 2020. 
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 Palestra "Arquitetura Popular e Patrimônio Afro-brasileiro", no Seminário Salvador e suas 

Cores 2020, mesa “Travessias das Memórias Negras: Ensino, Pesquisa e Extensão do Patrimônio 

Cultural Africano e Afrobrasileiro”, em 19 de novembro de 2020, em ambiente virtual. 

 Palestra: Cartografia Sexuada de Salvador (Mesa DiverCidades ocorrida na FAUFBA em 

03 de março de 2020. 

 Palestra “La notion de ville-document au Brèsil: contexte politique, références théoriques et 

conséquences pratiques”, Séminaire du Group Transversal Usages de l’histoire et devenirs urbains, 

École d’Urbanisme de Paris, Cité Descartes, Bâtiment Bienvenue, Marne-la-Valée, 24 de fevereiro 

de 2020. (Relação com a pesquisa Regulamentação de Intervenções em Áreas Tombadas da Zona 

Central de Salvador) 

 Palestra “Lelé: equipamentos urbanos de argamassa armada e ações primárias de atenção à 

saúde em Salvador e Rio de Janeiro”. ISC em Casa, 06 de maio de 2020. 

 Palestra "Normas de Preservação e Critérios para Intervenções no Centro Histórico de 

Salvador", no Congresso Virtual UFBA 2020, Salvador, 18 a 29 de maio de 2020. 

 Palestra "Planos e projetos para o Centro Histórico de Salvador", FAUENCONTROS (FAU-

USP), em 30 de setembro de 2020, em ambiente virtual. (Relação com a pesquisa Regulamentação 

de Intervenções em Áreas Tombadas da Zona Central de Salvador) 

 Palestra “Projeto mapeamento de sítios e monumentos religiosos negros da Bahia (1982-

87)” - O Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho – Salvador - BA, para o Projeto de Extensão 

Educação Patrimonial - Um Olhar sobre a Cidade e o Espaço Urbano da FAU-UFRJ, em 3 de julho 

de 2020, em ambiente virtual. 

 Palestra “Sites Patrimoniaux Remarquables: gestion, participation sociale et production 

d’espaces urbains” no Seminário “Recherches dans le cadre du Lab’Urba”, École d’Urbanisme de 

Paris, Cité Descartes, Marne-la-Valée, 20 fevereiro de 2020. (Relação com a pesquisa 

Regulamentação de Intervenções em Áreas Tombadas da Zona Central de Salvador) 

 Palestra "Turismo e Patrimônio" no Webinário As Interfaces da Preservação do Patrimônio 

Cultural com o Turismo Cultural – novos olhares, estratégias e conexões, promovido pela 

Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE), em 18 de agosto de 

2020, em ambiente virtual. (Relação com a pesquisa Regulamentação de Intervenções em Áreas 

Tombadas da Zona Central de Salvador) 

 Palestra “Urbanismo, ideias básicas”, na Semana dos Calouros 2.0, realizada pelo Diretório 

dos Estudantes de Arquitetura (DEA), em formato de live transmitida pelo YouTube, em 04 de 

setembro de 2020. 
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 Palestra “ZEIS e Autoconstrução” - Questões sobre o Habitar - Rodas de conversa com 

convidados. Evento organizado por Arq. Márcia R. Freire, ARQ. Robério do N. Coêlho e Arq. 

Valdinei L. do Nascimento (FAUFBA). Realizada de forma online no dia 22 de outubro de 2020. 

 Post Master Iniciation à la Recherche en Architecture – ENAPLV. França. 2020. 

 Semana do Meio Ambiente e Sustentabilidade da FANESE, apresentação com o tema 

"Arquitetura e Urbanismo x Equilíbrio Ambiental", 18 de novembro de 2020. 

 Séminaire LAA/LAVUE/CNRS – França. 2020. Seminário de Cultura e Realidade 

Contemporânea - Escola da Cidade- SP. 

 Seminário NEGSPP/FAUFBA. Competências digitais para o ensino-aprendizagem, na 

atividade 11: Sala de aula quebra-cabeça (1h). 

 Uso das tecnologias digitais na documentação de edificações históricas, por Natalie Johanna 

Groetelaars, no Semana do Patrimônio Histórico, promovido pela FANESE - Faculdade de 

Administração e Negócios de Sergipe, no dia 20 de agosto de 2019. 

6.5.5. Coordenação de mesa 

 HUAPAYA ESPINOZA, J. C. Mesa temática: Arquitetura e design: leituras feministas. 

Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFBA. 2020. 

 HUAPAYA ESPINOZA, J. C. Reflexões sobre a história da arquitetura e do urbanismo: 

alguns desafios através da contribuição feminina. 2020 (Mesa Redonda Diver-Cidades; Inst. 

promotora/financiadora: Faculdade de Arquitetura da UFBA / DEA). 

 PEREIRA, Gabriela Leandro; SILVA, Natalia Alves; LEANDRO, Emmily Caroline 

(mediadoras); SILVA, Cidinha da (palestrante). DES-EMBRANQUECENDO A CIDADE: 

convida Cidinha da Silva. Organização Coletiva Terra Preta Cidade. Junho/2020 (programa 

online). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=81DYBibSBoM&list=PLyJLlBtSJVRg1EOubw7GOPr7Tb

IvyBoZN&index=24&t=2236s>. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro; SILVA, Thalia Santos (mediadoras); ALBANO, Raissa, 

ALVES, Pedro, VIEIRA, Carolina Piai (palestrantes). Live: Cartografias Negras. Organização 

Grupo de Estudos Corpo, Discurso e Território - Lugar Comum/FAUFBA. Junho/2020 (programa 

online). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=S_z5Ni31_fg&list=PLyJLlBtSJVRg1EOubw7GOPr7TbIv

yBoZN&index=23>. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro; PINHEIRO, Isaque Santos (mediadores); SARA, Alinta. 

LIVE: Influência do Brasil na África e África no Brasil. Organização Grupo de Estudos Corpo, 
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Discurso e Território - Lugar Comum/FAUFBA. Julho/2020 (programa online). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=vSv7vrcAKjM&list=PLyJLlBtSJVRg1EOubw7GOPr7TbI

vyBoZN&index=20&t=175s>. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro (mediadora); NASCIMENTO, Jones; LIMA, Sofia Costa 

(palestrantes convidados). Trabalhos Finais de Graduação em Territórios Negros. Organização 

Grupo de Estudos Corpo, Discurso e Território - Lugar Comum/FAUFBA. Agosto /2020 

(programa online). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=oS3TDWoRdk0&list=PLyJLlBtSJVRg1EOubw7GOPr7Tb

IvyBoZN&index=17&t=1780s>. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro (coordenadora). ALBUQUERQUE, Wlamyra. O antirracismo 

como política acadêmica. Organização: Grupo de Trabalho para Estudos das Iniciativas Ligadas 

às Ações Afirmativas, Assistência Estudantil, Promoção da Diversidade e Políticas Antirracistas 

no Âmbito da FAUFBA. Agosto/ 2020. (evento online). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=oRDhO4qEtJY&list=PLyJLlBtSJVRg1EOubw7GOPr7TbI

vyBoZN&index=13&t=4786s>. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro (mediadora); SANTOS, José Eduardo; SOUZA, Caroline. 

LIVE: Imaginários negros nas artes visuais: do Modernismo baiano ao Acervo da Laje. 

Organização Grupo de Estudos Corpo, Discurso e Território - Lugar Comum/FAUFBA. Agosto 

/2020 (programa online). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=KM8Hswi_7GQ&list=PLyJLlBtSJVRg1EOubw7GOPr7T

bIvyBoZN&index=12&t=160s>. 

 PEREIRA, Gabriela Leandro (mediadora); KIDAIOLÊ, Cassia (palestrante). Cosmologia 

Bantu-Kongo e Patrimônio Mineiro. N'Kanda - Patrimônio Afrodiaspórico em Minas Gerais. 

Organização: APPA/Arte e Cultura, IEPHA, Governo do Estado de Minas Gerais, Circuito da 

Liberdade. Novembro/2020 (evento online). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=rmIt__r_pB8>. 

 XV Fórum de Arquitectura de Angola. Congresso da UFBA: Bairros Negros, Racismo e 

Pandemia. Congresso da UFBA: Relações Étnico-Raciais, Estudos Africanos e Afro-brasileiros 

em Diáspora na Arquitetura. Congresso da UFBA: Arquiteturas Afro-brasileiras um Campo em 

Construção. 2020. 

 15º Interculte Unijorge - Building Information Modeling (BIM). 2020. 

 IV Seminário ARCHINEXUS (Virtual). ATHIS e Ressignificação da Arquitetura e 

Urbanismo em Face da Pandemia do Coronavírus. CAU/BR, em 01 de julho de 2020. 
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 Atravessamentos de gênero, raça e sexualidade nas práticas profissionais em Arquitetura e 

Urbanismo – 11 de setembro de 2020. 

 Ciclo de Debates RAU+E “Ampliando campos de atuação: ideias e práticas contemporâneas 

em assistência e assessoria técnica no Brasil”, tema "Experiências de assistência e assessoria 

técnica no contexto da pandemia", 14 de outubro de 2020. 

 Conversa com os terceirizados FAUFBA: conflitos em pauta, 12 de novembro de 2020. 

 Coordenação da Mesa "Caminhos de Convergência Socioecológica: saberes, projeto e 

prática". Congresso Virtual UFBA 2020: Universidade em Movimento. LAIPS - FAUFBA, 

realizado de 18 a 29 de maio de 2020. 

 Coordenação da Mesa "Desigualdades socioespaciais, racismos, emergências ambientais, 

saúde pública e pandemia", retransmitida no dia 22/10/2020 no Circuito Urbano 2020. Apoio 

institucional da ONU-Habitat. Disponível em: <https://youtu.be/LknDsmK4ECg>. 

 Coordenação da Mesa "Experiências de Assistência e Assessoria Técnica no contexto da 

pandemia", retransmitida no dia 23/10/2020 no Circuito Urbano 2020. Apoio institucional da 

ONU-Habitat. Disponível em: <https://youtu.be/bthxWXiMzGw>. 

 Coordenação da Mesa “Plataformas Digitais e as Interfaces na Arquitetura e Urbanismo”, 

durante o 1º Workshop online da FAUFBA - Salvador contra Covid-19, promovido pela Faculdade 

de Arquitetura da UFBA, realizada no dia 22 de julho de 2020, de modo remoto, através da 

plataforma digital "StreamYard" e transmitido pelo canal oficial da FAUFBA. 

 Coordenação de Mesa e mediação da Live/Roda de Conversa “Arborização e Rios & Clima 

em Salvador”, realizada em 23 de setembro de 2020, organizada pelo Canteiros Coletivos. 

Disponível no canal YouTube “Canteiros Coletivos”: <bit.ly/arborizacaorioseclimaSSA>. 

Promoção: Canteiros Coletivos, GAMBÁ, Convergência pelo Clima, e Fundo Casa 

Socioambiental. 

 Coordenação e Moderação do Debate - CAU + CIDADE: ATHIS - Assistência Técnica e 

Habitação de Interesse Social, realizada no dia 28 de setembro de 2020, no Instagram do 

@cau.mais. 

 Coordenação da Roda de Conversa: Modos de dizer e agir - Natureza [Como cada um faz? 

Como mover alianças na diferença], durante o Congresso Virtual da UFBA 2020 - Universidade 

em Movimento, realizada no dia 20 de maio de 2020. Disponível em: 

<http://congresso2020.ufba.br/>. 

 Coordenação da sessão técnica 2 - TIC (sala 3), no XVIII Encontro Nacional de Tecnologia 

do Ambiente Construído - ENTAC 2020. 
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 Mediação da atividade "Experiências do Workshop Online de Projeto FAUFBA 2020" no 

Seminário NEGSPP/FAUFBA “Competências digitais para o ensino-aprendizagem", realizado 

pelo Núcleo de Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e Planejamento da Faculdade de 

Arquitetura da Universidade Federal da Bahia no dia 13 de agosto de 2020, com carga horária de 

1h. 

 Mediação da atividade "Experimentação prática no Moodle" no Seminário 

NEGSPP/FAUFBA. Competências digitais para o ensino-aprendizagem"", realizado pelo Núcleo 

de Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e Planejamento da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade Federal da Bahia no dia 04 de agosto de 2020, com carga horária de 1h. 

 Mediação da atividade "Introdução ao Moodle" no Seminário NEGSPP/FAUFBA. 

“Competências digitais para o ensino-aprendizagem”, realizado pelo Núcleo de Expressão Gráfica, 

Simulação, Projeto e Planejamento da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia 

no dia 04 de agosto de 2020, com carga horária de 1h. 

 Mediação da atividade "Plataforma Discord" no Seminário NEGSPP/FAUFBA 

“Competências digitais para o ensino-aprendizagem”, realizado pelo Núcleo de Expressão Gráfica, 

Simulação, Projeto e Planejamento da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia 

no dia 13 de agosto de 2020, com carga horária de 1h. 

 Moderação de Mesa do Eixo 1 Saúde - 1° Workshop Online de Projetos da Faculdade de 

Arquitetura da UFBA. 2020. 

 Roda de Conversa Concedentes de Estágio (ARQ043). 2020. 

 Semana de Arquitetura e Urbanismo da FANESE, tema "Coletivos colaborativos de 

Arquitetura e América Latina: ensino prático, alternativa social, passagem profissional ou moda?", 

01 de junho de 2020. 

 Seminário Disciplina Especiais em Arquitetura, Interfaces e Transdisciplinaridade: 

Arquitetura e Urbanismo - Qual Formação Queremos? - Repensando o PPP do Curso Noturno. 

2020. 

 Seminário NEGSPP/FAUFBA. Competências digitais para o ensino-aprendizagem, na 

atividade 3: Sobre os clichês do uso de tecnologias no processo educacional (1h). 2020. 

 Seminário NEGSPP/FAUFBA. Competências digitais para o ensino-aprendizagem, na 

atividade 8: Sistemas de coordenadas - nas Geometrias e no Blender (1h). 2020. 

 Seminário NEGSPP/FAUFBA. Competências digitais para o ensino-aprendizagem, na 

atividade 10: Desenho digital: possibilidades e aplicações no ensino e na prática profissional (1h). 

2020. 
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 Seminário NEGSPP/FAUFBA. Competências digitais para o ensino-aprendizagem, na 

atividade 11: Do celular ao iPad: aplicativos e técnicas de desenho em dispositivos móveis. (1h). 

2020. 

 Seminário NEGSPP/FAUFBA. Competências digitais para o ensino-aprendizagem, na 

atividade 14: Gamificação com Kahoot! (1h). 2020. 

 Seminário NEGSPP/FAUFBA. Competências digitais para o ensino-aprendizagem, na 

atividade 15: Socrative (1h). 2020. 

 Seminário NEGSPP/FAUFBA. Competências digitais para o ensino-aprendizagem, na 

atividade 16: Atividade Prática com Google Forms (1h). 2020. 

 Seminário NEGSPP/FAUFBA. Competências digitais para o ensino-aprendizagem, na 

atividade 18: Plataforma Padlet (1h). 2020. 

 Tempos na cidade, tempos da cidade em pandemia". Mesa Redonda realizada pelo Grupo 

de pesquisa Laboratório Urbano em 03 de setembro de 2020. 2."História Intelectual do SHCU". 

Mesa Redonda a ser realizada dentro do Webinário 30 anos SHCU em 27 de novembro de 2020. 

 1° Workshop Online de Projetos da Faculdade de Arquitetura da UFBA 2020. Eixo Temático 

Arquitetura Escolar. 

6.5.6. Participação de mesa como debatedor 

 I Seminário Internacional Paisagem e Jardim: Burle Marx em sintonia com o tempo. 

Moderadora do 2º dia de palestras. 2020. 

 VI Encontro Remoto para preparação do IV ENEEEA, tema “Sistemas construtivos e 

Tectônica”, 11 de novembro de 2020. 

 XII Jornada de Iniciação Científica da Escola da Cidade. Mesa 04 - Apagamentos, 

descobertas e memória negra. Organização: Escola da Cidade. Novembro/2020 (evento online via 

plataforma zoom).  

 Apresentação da Mesa Redonda “Experiências didáticas com o uso de tecnologias digitais 

no ensino do desenho” no Congresso Virtual UFBA 2020. 

 Apresentação do Webinar CAU/CBIM “BIM no Ensino de Graduação de Engenharia Civil 

e Arquitetura e Urbanismo: Barreiras e o Enfrentamento”, no dia 22 de julho de 2020. 

 Apresentação na II Semana de Ensino e Aprendizagem na Engenharia Civil da UNESP, no 

dia 6 de novembro de 2020. 

 Apresentação na “Semana de Caloures 2.0” – DEA / FAUFBA. “Ferramentas para criação, 

desenvolvimento e representação do projeto de arquitetura”, no dia 31 de agosto de 2020. 
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 Congresso Virtual UFBA - Universidade em Movimento - 2020. Tema: Arquitetura 

Algorítmica/Paramétrica. Possibilidades com o uso do Grasshopper. 

 Conversas de segunda do PPGAU/UFBA. “Transdisciplinaridade, pandemia, EAD: 

questões entrecruzadas”. Debatedores: Ana Fernandes (coord.), Naia Alban Suarez, Nivaldo 

Andrade. Convidado: Naomar Almeida Filho. (ISC/UFBA; IEA/USP), 28 de setembro de 2020. 

 Debate “O campo de atuação profissional e o processo de formação do arquiteto e urbanista”. 

Aula aberta da disciplina ARQB-44: repensando o PPP do curso noturno, realizada no dia 05 de 

novembro de 2020, na plataforma Google Meets. Promoção: FAUFBA e CAU-BA. 

 Debate "Qual a importância da política na arquitetura e urbanismo", promovido pelo DEA - 

Diretório dos Estudantes de Arquitetura (disponível no canal oficial do DEA no Youtube), 

realizado no dia 24 de junho de 2020. 

 Debate “Ser Arquiteta”, evento comemorativo ao dia nacional do arquiteto e urbanista, 

realizado no dia 11 de dezembro de 2020, no canal oficial do IAB-BA, Instituto dos Arquitetos do 

Brasil, seção Bahia. 

 Disciplina AUH5870 - Cultura, Arquitetura e Cidade na América Latina. Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 2020. 

 Disciplina MEDA25 - Pesquisa Orientada, com o tema: "Meio ambiente urbano e pandemia: 

informações territoriais necessárias para entender esta relação", em 09 de outubro de 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1BGGv2HQF8o>. 

 FAUFBA em tempos de pandemia, em 07 de maio de 2020, debatendo com Sergio Ekerman, 

sob a coordenação de Paula Milena. 

 Live Eixo 1 Saúde - 1° Workshop Online de Projetos da Faculdade de Arquitetura da UFBA. 

2020. 

 Live "Qual a importância da política na arquitetura e urbanismo?", no canal do DEA 

FAUFBA. 2020. 

 Mediação na ARQB36 TE- Ciclo de Debates da RAU+E/ UFBA, junto aos professores 

Carlos Bonfim, Leonardo Prazeres e ex-Residentes Luana F. C. Oliveira e Aleida na Atividade 

Interna, dia 02 de dezembro 2020, a partir dos debates das mesas: a) Mesa 7: “Entre conceitos e 

práticas: assistência, assessoria, extensão”, 18 de novembro de 2020;  b) Mesa 8: Horizontes da 

ação conjunta: movimentos, comunidades, assessorias, 25 de novembro 2020; c) Atividade interna 

4: Apresentação das sínteses elaboradas pelos dois grupos de residentes responsáveis por cada 

mesa, com discussão mediada por docentes e ex-residentes convidado/as, 02 de dezembro de 2020. 
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 Mesa 10 do Simpósio da Pós-graduação Doutorado Interinstitucional DINTER UFG/UFBA, 

em 12 de novembro de 2020, em ambiente virtual. 

 Mesa "Arquitetura e Urbanismo em tempos de Covid-19: desafios e perspectivas", junto a 

Angelo Bucci e Nivaldo Andrade - Congresso Virtual UFBA, 29 de maio de 2020. 

 Mesa "[des]governo, pandemia e vulnerabilidade nas cidades brasileiras: uma análise das 

ações de prevenção e combate ao Covid-19 em Salvador", realizado em 20 de maio de 2020. 

Disponível em: <https://youtu.be/9nWWSFG6XVo>. 

 Mesa "Desigualdades socioespaciais, racismos, emergências ambientais, saúde pública e 

pandemia". Ciclo de Debates RAU+E/UFBA, 07 de outubro de 2020. Disponível em: 

<https://youtu.be/nrN1oepQeaM>. 

 Mesa “Experiências didáticas com o uso de tecnologias digitais no ensino do desenho”. 

Congresso Virtual UFBA 2020. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=DDwek2GkaRI&t=4712s>. 2020. 

 Mesa "Horizontes de Ação Conjunta: movimentos, comunidades e assessorias". Ciclo de 

Debates RAU+E/UFBA, 25 de novembro de 2020. Disponível em: 

<https://youtu.be/FutZtFXrymU>. 

 Palestra online sobre Saneamento Urbano, na disciplina ARQ 141 - Tópicos em Arquitetura 

e Urbanismo - Questões sobre o Habitar. Rodas de conversa com convidados, organizadas pelos 

professores Márcia Freire, Robério Coelho e Valdinei Nascimento, com palestra realizada em 27 

de outubro de 2020. 

 Participação Institucional na Mesa de Abertura do 6º Seminário Salvador e Suas Cores 2020: 

“Ensino, Pesquisa e Extensão das Relações Étnico-Raciais em Arquitetura e Urbanismo no Brasil 

e África”, representando o Colegiado do Curso Diurno da FAUFBA, realizada no dia 16 de 

novembro de 2020, de modo remoto, através do canal do Youtube do Grupo Etnicidades. 

 Participação Institucional na Mesa de Abertura do Seminário NEGSPP/FAUFBA - 

Competências digitais para ensino-aprendizagem, representando o Colegiado do Curso Diurno da 

FAUFBA, realizada no dia 03 de agosto de 2020, de modo remoto, através do Conferências Web-

RNP. 

 Participação no programa “Diário de Quarentena”, junto ao canal Filtro de Barro (Youtube), 

mediando debates às segundas-feiras, com convidados nacionais e internacionais, tendo como 

tema central a cidade e as questões urbanas. Pautas: a) O Direito à Cidade em Tempos de 

Quarentena (13 abr. 2020); b) Utopias, Distopias e Heterotopias Urbanas (20 abr. 2020); c) 

Cartografias Sociais e Redes de Solidariedade (11 maio 2020); d) Governança Territorial para o 
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Desenvolvimento Saudável e Sustentável (18 maio 2020); e) Quadrinhos e Cidade (25 maio 2020); 

f) Fotografia Contemporânea e Cidade (08 jun. 2020); g) Urbanidades: Intercâmbios 

Multiculturais (15 jun. 2020); h) Ilustradoras (17 jun. 2020); i) Arquivo Urbano: Imagem e Cidade 

(22 jun. 2020); j) Rádio África-Brasil: 12 anos de conexão entre o Brasil e o continente africano 

através da música (29 jun. 2020); k) Bancos Comunitários e Economia Solidária (13 jul. 2020). 

 Semana de Arquitetura e Urbanismo. Expositor: Zilton Cavalcanti Filho - Telhados e 

coberturas.  Curso de Arquitetura e Urbanismo / FANESE - Faculdade de Administração e 

Negócios de Sergipe, Aracaju - SE. 01 a 05 de junho de 2020. 

 Seminário de Articulação Intensivo/Interno do Laboratório Urbano. Edição remota. PPG-

AU/UFBA, 2020. 

 Seminário Internacional “Direito à Cidade a partir de Políticas Urbanas Antirracistas”, 

organizado pela Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado da Bahia, grupo EtniCidades, no dia 

13/10/2020, de forma online no canal do YouTube da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 

 Seminário PPP - FAUFBA 2020. Mesa 02: “Cadeias de disciplinas do NTPP”. 2020. 

 Webinário Seminário de História da Cidade e do Urbanismo – SHCU 30 Anos: 23, 25 e 27 

de novembro de 2020. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/channel/UCm04ERHgfm9JeTqHQnKEasg>. 

 Workshop Online de Projeto FAUFBA 2020. Eixo Temático 1 - Arquitetura Escolar / 

UFBA. 20 a 31 de julho de 2020. 

 Workshop Online de Projeto FAUFBA 2020. Eixo Temático 3 - Arquitetura emergencial e 

Arquitetura hospitalar. 20 a 31 de julho de 2020. 

6.5.7. Apresentação de comunicação 

 PEREIRA, Gabriela Leandro; SILVA, Thalia Santos; LIMA, Sofia Costa.  Cartografias e 

narrativas da presença negra na cidade. Territórios e espaços Culturais - VIII Jornada de Educação 

e Relações Étnico-Raciais do MAR. Novembro/2020. (evento online). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/user/Museudeartedorio/playlists>. (Relaciona-se com a pesquisa de 

mesmo nome) 

 SILVA, Ariadne M.; PORTELA, Thais; SOARES, Alessandra; ROCHA, Larissa; 

TANAJURA, Matheus. Produção contemporânea do espaço e do comum no contexto cibernético. 

Eixo temático 03 - Produção contemporânea do espaço, projetos de urbanismo e a (des)construção 

do comum. Comunicação apresentada do Seminário Urbanismo na Bahia urbBA[20], realizada no 

dia 04 de novembro de 2020, no canal do YouTube do Auditório Virtual da UFSB. Disponível 
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em: <https://urbba20.wordpress.com/>. (Esse trabalho está relacionado com o grupo de pesquisa 

CIPOS - Cidades Políticas, PPGAU/UFBA) 

 SILVA, Ariadne M.; PORTELA, Thais; SOARES, Alessandra; QUINTELA, Maria C; 

PAULA, Mayara; LEITE, Mônica. Compor cultura, na diferença. Live 2 / GT1 - Cultura, Política, 

Democracia e Combate a Desigualdades e Opressões. Comunicação apresentada no Congresso 

Internacional sobre Culturas, realizada no dia 19 de novembro de 2020, no canal do Youtube do 

IHAC. Disponível em: <https://culturas.cc/congresso2020/>. (Esse trabalho está relacionado com 

o grupo de pesquisa CIPOS - Cidades Políticas, PPGAU/UFBA) 

 SILVA, Ariadne M. Apresentação Institucional do Curso de Arquitetura e Urbanismo 

Diurno no Projeto “UFBA: Mostra a sua cara!”, no Congresso Virtual da UFBA 2020 - 

Universidade em Movimento.  Disponível em: <http://congresso2020.ufba.br/>. 2020. 

 SILVA, Ariadne M.; VALLADÃO, Solange; NERY, Juliana. A subjetividade na disputa por 

Patrimônio Urbano no Século XXI. Apresentação de Vídeo-Pôster no Congresso Virtual da UFBA 

2020 - Universidade em Movimento.  Disponível em: <http://congresso2020.ufba.br/>. 2020. 

 XI Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as – XI COPENE, evento organizado 

pela Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN), com atividades remotas, de 09 

a 12 de novembro de 2020. 

 Apresentação do trabalho “Arquitetura Emergencial e Infraestrutura de Saúde: o combate à 

COVID-19 na Bahia”, Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar (GEA-hosp). 

2020. 

 Apresentação do trabalho “Caracterização do entorno das moradias estudantis em Salvador”, 

na sessão temática 5 Campus universitário: impactos urbanos, sociais e ambientais, durante o 

urbBA[20] - Seminário de Urbanismo da Bahia: Instituições de ensino superior no séc. 21, 

impactos nos territórios, que ocorreu em virtualmente pela Universidade Federal do Sul da Bahia. 

2020. 

 Apresentação do trabalho “Impacto Urbano de Edificações Complexas: o caso do Hospital 

São Rafael em Salvador-BA”, Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar (GEA-

hosp). 2020. 

 Apresentação do trabalho “Moradia estudantil em Salvador - BA: um breve panorama de 

suas condições”, na sessão temática 5 Campus universitário: impactos urbanos, sociais e 

ambientais, durante o urbBA[20] - Seminário de Urbanismo da Bahia: Instituições de ensino 

superior no séc. 21, impactos nos territórios, que ocorreu em virtualmente pela Universidade 

Federal do Sul da Bahia. 2020. 
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 Apresentação do trabalho “observaSSA: a construção da plataforma e a democratização do 

acesso à informação”, na sessão temática 6 Interdisciplinaridade na interação universidade-

sociedade-cidade, durante o urbBA[20] - Seminário de Urbanismo da Bahia: Instituições de ensino 

superior no séc. 21, impactos nos territórios, que ocorreu virtualmente pela Universidade Federal 

do Sul da Bahia. 2020. 

 Apresentação no I Fórum de Assessoria Técnica Popular do Nordeste, realizado de 6 a 9 de 

fevereiro de 2020, Recife-PE. 

 Apresentação no Seminário NEGSPP/FAUFBA Competências Digitais para o Ensino-

Aprendizagem. 03 a 07/08/2020 e de 10 a 14/08/2020. Disponível em: 

<https://www.moodle.ufba.br/>. 

 Aula aberta online intitulada "A tuberculose dentro de uma espacialidade histórica: 

paradigmas da construção de uma rede de arquitetura terapêutica", direcionada a todos os Cursos 

da UNIFACS, em Salvador-BA, sobre Arquitetura, Saúde e Epidemias. (Relação com a pesquisa) 

 Congresso Internacional sobre Culturas: Proposta de Comunicação GT1 - Cultura, Política, 

Democracia e Combate a Desigualdades e Opressões (Pesquisa: Acerca da Natureza) UrbBA[20]: 

apresentação de texto. 2020 (Pesquisa: Acerca da Natureza) 

 Congresso Virtual UFBA 2020 - Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, período de 18 

a 29 de maio de 2020. Atividades Gravadas - Mesa "Experiências didáticas com o uso de 

Tecnologias Digitais no ensino do desenho". Comunicação - "O ensino do desenho geométrico 

uma experiência com o R&C". Vínculo com o Projeto de Pesquisa "O Desenho Geométrico no 

Contexto do Ensino Aprendizagem - Experimentações de Metodologias Lúdicas", Linha de 

Pesquisa - Experimentações Metodológicas no Ensino-Aprendizagem do Desenho / Grupo de 

Pesquisa MULTGRAF. 

 “Direito devir à natureza nas cidades ambiências técnicas do espaço ∞ ciberespaço no 

antropoceno no capitaloceno em tempos de crise climática”. Congresso Virtual UFBA 2020. 

(Pesquisa: Acerca da Natureza) 

 “Ensino e Prática com Bambu: Disseminando um Pensamento Coletivo”. I Colóquio do 

Grupo Paisa. 2020. (vínculo com projeto de pesquisa do doutorado) 

 "Ensino Superior e Inclusão Digital: experiências e desafios em tempos de pandemia - 

arquitetura e urbanismo" - Congresso Virtual UFBA, 25 de maio de 2020. 

 "Experiências do Workshop Online de Projeto FAUFBA 2020" - Seminário 

NEGSPP/FAUFBA: Competências digitais para o ensino-aprendizagem - FAUFBA - 13 de agosto 

de 2020. 
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 Live: Cidades Invisíveis - Cartografia Sexuada de Salvador. 2020. (atividade vinculada a 

projeto de extensão do CeCult - UFRB) 

 Live "Participação em Questão: A falta de voz cidadã na elaboração do Plano de Mudanças 

Climáticas de Salvador”, realizada em 08 de outubro de 2020 e organizada pela sociedade civil 

organizada intitulada "Convergência pelo Clima" (Disponível em: <bit.ly/participaçãoPMAMC>). 

 Mesa "Pandemia & Cidade: espaço público, política pública e regulação". Congresso Virtual 

UFBA 2020. 

 “Modelando o colapso: testes, leitos e cemitérios”. Em Pandemia & Cidade: Espaço Público, 

política pública e regulação. Mesa do grupo de pesquisa Lugar Comum. Congresso Virtual UFBA 

2020 - Universidade em Movimento. Salvador - BA, de 18 a 29 de maio de 2020. 

 “O Ensino das Artes Visuais em uma Abordagem Metodológica Reflexiva e Construtiva”, 

no 29º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 

DISPERSÕES, realizado on-line no período de 28 de setembro a 2 de outubro de 2020. 

 Painel no evento "Entre conceitos e práticas: Direito à Cidade, Habitação e Trabalho Social”, 

organizado por Elisamara Emiliano (Multiplicação Social), no dia 14 de outubro de 2020. Circuito 

Urbano 2020. Apoio institucional da ONU-Habitat. 

 Participação na disciplina "ARQA78 - Política, Democracia e Direito à Cidade", pós-

graduação, no SLS. 2020. 

 Participação na disciplina "ARQB40 - Temas Especiais em Tecnologia I: Questões sobre o 

Habitar", graduação, no SLS. 2020. 

 "Practices on Innovative Technologies: a digital (pre) fabrication experience at the 

undergraduates program in architecture and urbanism". SIGRADI 2020: XXIV International 

Conference of the Iberoamerican Society of Digital Graphics - Medelín, Colômbia, 18 de 

novembro de 2020. 

 “Que Planta Escolher? Possibilidades entre a Identidade Local e a Fitorremediação”. I 

Colóquio do Grupo Paisa, realizado de forma on-line e em encontros mensais entre os meses de 

março e agosto de 2020. 

 Seminário Anual do Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar, ocorrido 

nos dias 29 e 30 de julho de 2020, na Faculdade de arquitetura da UFBA. Pesquisa: Arquitetura 

hospitalar em Salvador no século XX. 

 Seminário NEGSPP/FAUFBA. Competências digitais para o ensino-aprendizagem, 

realizado pelo Núcleo de Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e Planejamento da Faculdade de 

Arquitetura. Comunicação: Metodologias e estratégias didáticas no curso remoto Como Fazer? 
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Redescobrindo o gosto pelo Desenho Geométrico (dia 03 de agosto de 2020. Vínculo com o 

Projeto de Pesquisa "O Desenho Geométrico no Contexto do Ensino Aprendizagem - 

Experimentações de Metodologias Lúdicas", Linha de Pesquisa - Experimentações Metodológicas 

no Ensino-Aprendizagem do Desenho / Grupo de Pesquisa MULTGRAF. 

 Seminário NEGSPP/FAUFBA. Competências digitais para o ensino-aprendizagem, 

realizado pelo Núcleo de Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e Planejamento da Faculdade de 

Arquitetura. Comunicação: Sala de Aula Invertida e Atividade Prática Colaborativa com o Google 

Docs, no dia 05 de agosto de 2020. Projeto de Pesquisa "O Desenho Geométrico no Contexto do 

Ensino Aprendizagem - Experimentações de Metodologias Lúdicas", Linha de Pesquisa - 

Experimentações Metodológicas no Ensino-Aprendizagem do Desenho / Grupo de Pesquisa 

MULTGRAF. 

6.5.8. Participação em workshop ou similar 

 1º Workshop Online de Projeto da FAUFBA - Salvador contra Covid-19, realizado em 

plataformas digitais com transmissão ao vivo. Carga horária: 68 horas, de 20 a 31 de julho de 2020, 

Objetivo: a concepção de propostas de enfrentamento à pandemia ocasionada pela COVID-19. 

 2º Workshop Mobile Home ECOlab, de 06 a 11 de julho de 2020. Università di Pavia – 

Itália. 

 4º Prêmio Rosa Kliass para as regiões Norte e Centro-oeste. Concurso Universitário 

Nacional de Arquitetura da Paisagem. Apresentação dos vencedores. Presidência do júri da Região 

Nordeste, cerimônia realizada no dia 19 de novembro de 2020, no 15º ENEPEA. 

 I Colóquio do Grupo Paisa, realizado de forma on-line e em encontros mensais entre os 

meses de março e agosto de 2020. Carga horária total: 18 horas. Foz do Iguaçu, 2020. 

 Arquitetura pós Pandemia: o conforto do ambiente construído, SENAI CIMATEC, 22 de 

junho de 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GLZETLin2dw>. 

 BIM e a revolução digital nos negócios do futuro, SENAI CIMATEC, 4 de junho de 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hMp9AMVSY6I>. 

 BIM e o Futuro da Construção, IFBA, 9 de junho de 2020. 

 Comitê da Cadeia da Construção Civil – Visão Educacional no Atual Cenário, FIEB, 18 de 

maio de 2020. 

 “COMO FAZER? - Redescobrindo o gosto pelo desenho geométrico”. Ano 2020 - Ed. 5 - 

Curso Remoto, promovido pela Faculdade de Arquitetura da UFBA, de 24 de junho a 07 setembro 

de 2020. Carga horária: 60 horas. 
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 Congresso Virtual UFBA 2020 – UFBA em Movimento. Universidade Federal da Bahia, 18 

a 29 de maio de 2020. Salvador - BA. 

 Curso livre "Cidade, gênero e interseccionalidades: conceitos, teorias, políticas e práticas". 

Organização: Marina Harkot, Larissa Lacerda e Paula Freire Santoro/ Escola da Cidade. 

Agosto/2020 (evento online) 

 Curso de capacitação “Moodle Instrumental para Professores da UFBA”, online, com 

duração de 30 h. 

 Curso de Especialização em Desenho Técnico Arquitetônico, Faculdade Metropolitana, 

desde junho de 2020. 

 Curso Essencial do Archicad 23 (32 h). 

 Curso Excel Completo. Instituto EIDOS, 40 horas, julho de 2020. 

 Curso "Gênero, raça e colonialidade: pistas para outras epistemologias nos estudos urbanos", 

ministrada pelas Profas. Diana Helene e Daniele Caron. Organização: PROPUR e o 

Margem_laboratório de narrativas urbanas/ UFRGS. Novembro/2020. (evento online) 

 Curso Noturno no "UFBA: Mostra a Sua Cara!" - Congresso Virtual UFBA 2020. 

 Curso de Produção de Videoaulas - EaD (80 h). 

 Curso "Raça e cidade". Organização: Escola da Cidadania, do Instituto Pólis e Coletivo 

Cartografia Negra. Agosto/2020. (evento online) 

 Curso UFBAPEN – Processo Eletrônico Nacional. UFBA, Salvador - BA, junho de 2020. 

 Digital Futures Workshop, O PP-Ano zero pós-pandemia, de 27 de junho a 03 de julho de 

2020. 

 Evento "Emergências Climáticas, Políticas Públicas e Participação Social", realizado em 27 

de agosto de 2020, pelo Observatório de Saneamento Básico da Bahia - OSB. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=voxUh_8UYDA>. Evento relacionado à pesquisa de 

doutoramento em Participação Social e à pesquisa de Clima Urbano do LACAM-Tec. 

 Introdução ao Rhino 6, agosto de 2020. Carga horária: 12 horas. 

 Live “Qual a Importância da Política na Arquitetura e Urbanismo”. DEA/FAUFBA-

Diretório dos Estudantes de Arquitetura Da UFBA. 2020. 

 Oficina Colagem: curso de pós-produção com foco em imagens. Carga horária: 6h. 

 Oficina Plantas Humanizadas. Carga horária: 8 horas. 

 “Pensar por imagens”, Curso livre oferecido a convite do SESC. Centro de Educação e 

Pesquisa do SESC São Paulo - SP, janeiro de 2020. 
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 Seminário BIM para Pequenos Negócios da Construção Civil | Semana Sebrae Online 2020, 

14 de agosto de 2020. Disponível em: <https://youtu.be/x1iJV96PHzw>. 

 Seminário NEGSPP/FAUFBA “Competências Digitais para o Ensino-Aprendizagem”, 

realizado pelo Núcleo de Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e Planejamento da Faculdade de 

Arquitetura da UFBA, de 03 a 14 de agosto 2020. 

 “transverCIDADES”, iniciativa de um grupo de professore/as, tutore/as e monitore/as 

vinculados ao Departamento de Urbanismo e Meio Ambiente da FAU-UFRJ. Outubro/2020 

(evento online). 

 Workshop “Encontro / Taller de VI Arquitectura & Teatro 2020”, na Universidad de 

Valladolid, em fevereiro e março de 2020. 

 Workshop “ML for Urbanity”. Education and research in Computer Aided Architectural 

Design in Europe (eCAADe). 2020. 

6.6.Relações entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na Unidade 

6.6.1. Atividades de pesquisa ligadas ao ensino 

Quadro 22 – Atividades de pesquisas ligadas às atividades de ensino 

Atividades de Pesquisa Relação com atividades de Ensino 

Arquitetas e arquitetos negros pelo mundo: 
Mapeamento da presença negra no campo da 
arquitetura, urbanismo e planejamento urbano - 
plataforma on line 

Sendo parte deste resultado integrado na disciplina 
ARQ018- Introdução à Arquitetura e Urbanismo  

Arquitetura como prática política: processos 
participativos e a construção de autonomia 

Se relaciona com as disciplinas ARQ029 e ARQB37 

ARQUITETURA E URBANISMO 
CONTEMPORÂNEO EM ÁFRICA: AS NOVAS 
CIDADES GLOBAIS AFRICANAS E OS NOVOS 
CONDENADOS DA TERRA 

Disciplina Cidades Africanas: Arquitetura e Urbanismo 
Contemporâneo em África 

Arquitetura, faça você mesmo Disciplina de Ateliê _ Graduação 

Arquiteturas Afro-Diaspóricas nas Américas: 
Arquiteturas Afro-Latinas, Afro-Caribenhas, Afro-
Americanas e Afro-brasileiras 

Disciplina PPGAU011 - Diáspora Negra e Cidade: 
Arquiteturas Afro-Diaspóricas entre África e Américas 

Arquiteturas dos Afoxés e Blocos-Afro nos Bairros 
Negros da Cidade do Salvador  

Disciplina Arquiteturas Afro-Brasileiras 

Arquiteturas e configurações espaciais de comunidades 
indígenas e quilombolas no Brasil e na Bahia 

Disciplina ARQ 141 - Tópicos Especiais em Arquitetura 
e Urbanismo - Arquitetura Popular 

Cidades Sagradas e Históricas Iorubás Disciplina PPGAU011 - Diáspora Negra e Cidade: 
Arquiteturas Afro-Diaspóricas entre África e Américas; 
Cidades Africanas: Arquitetura e Urbanismo 
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Contemporâneo Africano 

Cronologia do Pensamento Urbanístico  todas atividades ensino 

Desvios da arquitetura: imagem e cultura 
contemporânea 

Relação com as disciplinas ministradas, especialmente, 
"História da arquitetura contemporânea" e "Entre 
margens e imagens: deslocamentos contemporâneos". 

Doutorado em andamento "Sobrevivências coloniais 
entre modernidades: partições brasileiras em exposições 
internacionais, bienais e trienais - 1922 a 1972" 

Relação com a Disciplina ARQB37 

Estabelecendo requisitos para a Modelagem da 
Informação da Cidade (CIM) 

Disciplinas (PPGAU/UFBA): ARQA08 - Tecnologias 
Digitais na Documentação do Patrimônio Arquitetônico 
e ARQB30 - Modelagem da Informação da Cidade 

Formas de habitar os vazios patrimoniais herdados: um 
olhar para a América Latina 

Disciplina Arquitetura contemporânea na América 
Latina - PPGAU/UFBA e, na graduação a disciplina de 
Ateliê. 

Implantação de Rede de Assistência Técnica: Projetos 
em Habitação e Direito à Cidade 

Ensino: Curso de Especialização em Assistência 
Técnica, Habitação e Direito à Cidade 

Jardins públicos de Salvador: um estudo sobre os jardins 
históricos de interesse patrimonial 

Ensino da disciplina da graduação Introdução à 
Arquitetura da Paisagem (ARQ139) / SLS e da pós-
graduação Paisagismo, História e Cidade (2020.1-
interrompida) 

Mapa de Clima Urbano - Desenvolvimento de 
metodologias para elaboração dos Mapas Temáticos. 

Ensino: Conforto Ambiental I e II; Laboratório de 
Conforto Ambiental I e II e no SLS ARQB41 - Clima 
Urbano de Salvador: teoria e prática. Proposta submetida 
ao Ministério Público do Estado da Bahia e aprovada 
para financiamento de R$35.00,00. Pesquisa será 
desenvolvida de Jan a Nov/2021. 

Modelagem da Forma Urbana e da Edificação Disciplina de Representação Gráfica 3 e Projeto 
Arquitetônico 2 - UFRGS 

MODELOS DESVIANTES DO TIPO NA 
ARQUITETURA MULTIRRESIDENCIAL 
CONTEMPORÂNEA EM SALVADOR 

Atelier de Projeto 

Moradia estudantil: possível interferência deste 
ambiente no processo de aprendizagem do estudante 
UFBA 

O projeto é fruto da atuação de uma estudante de 
graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo que vem 
atuando como voluntária de iniciação científica neste 
primeiro ano da pesquisa. Ou seja, foi através das 
discussões em grupo e, principalmente, das visitas e 
observações feitas durante a coleta e sistematização de 
dados das moradias estudantis existentes em Salvador, e 
também, dos seus respectivos residentes, que uma 
grande inquietude surgiu trazendo consigo a necessidade 
de buscar entender se a estrutura dos espaços dessas 
moradias interfere no processo de aprendizagem e 
consequentemente no desempenho acadêmico dos 
estudantes que nelas residem. 

Práticas socioecológicas comunitárias: apropriações 
territoriais para resiliência 

Ensino: Curso de Especialização em Assistência 
Técnica, Habitação e Direito à Cidade 
Ensino SLS2020: ACCS ENGN94 - Mapeamento e 
Comunicação Comunitária no Combate a Epidemias 
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Princípios e paradigmas de projeto em arquitetura e 
urbanismo 

Disciplina de Representação Gráfica 3 e Projeto 
Arquitetônico 2 - UFRGS 

Projeto de Requalificação da Infraestrutura do 
Laboratório de Estudos Avançados em Cidade, 
Arquitetura e Tecnologias Digitais (LCAD) - FAPESB 
/ PIE0035/2016 

Disciplinas relacionadas às instalações e competências 
do Laboratório de Estudos Avançados em Cidade, 
Arquitetura e Tecnologias Digitais (LCAD) 

Projeto nº 15872 - Presença negra no curso de 
Arquitetura e Urbanismo 

Sendo parte deste resultado integrado na disciplina 
ARQ018- Introdução à Arquitetura e Urbanismo. 

Regulamentação de Intervenções nas Áreas Tombadas 
da Zona Central de Salvador 

RELAÇÃO COM ARQ032 - HISTÓRIA E TEORIA 
DA ARQUITETURA NO BRASIL 

Regulamentação de Intervenções nas Áreas Tombadas 
da Zona Central de Salvador 

Disciplina ARQB09 - Política de Preservação do Acervo 
Cultural 

Sustainable Construction Based on Textile Reinforced 
Concrete 

Disciplina ARQ143 - Práticas em Tecnologias 
Inovadoras 

Técnicas de baixo custo para documentação 
arquitetônica e urbana 

Vinculação com as seguintes disciplinas 
(PPGAU/UFBA): 
ARQA08 - Tecnologias Digitais na Documentação do 
Patrimônio Arquitetônico 
ARQB30 - Modelagem da Informação da Cidade 

Tecnologias de Sustentabilidade em Arquitetura e 
Urbanismo do LACAM-Tec 

Palestra online sobre Saneamento Urbano, na disciplina 
ARQ 141 - Tópicos em Arquitetura e Urbanismo - 
Questões sobre o Habitar. 

Tipologia de Arquitetura Contemporânea em Salvador Atelier de Projeto 

Fonte: elaboração própria. 

6.6.2. Atividades de Pesquisa ligadas a Extensão 

Quadro 23 – Atividades de pesquisas ligadas às atividades de extensão 

Atividades de Pesquisa Relação com atividades de Extensão 

A Construção da Ideia de Assistência Técnica e a 
Articulação Ensino-extensão em Arquitetura e 
Urbanismo 

Relação com os projetos de extensão: Canteiro Modelo 
de Conservação do Patrimônio Cultural de Igatu; 
Insumos para os planos de conservação - Ile Omo 
Agboula, Seja Hunde - Roça do Ventura, Ile Maroialaji 
- Terreiro do Alaketu e; Melhorias Habitacionais como 
Extensão Universitária. 

O desenvolvimento de assessoria técnica em Igatu é 
parte do campo de pesquisa de doutorado. 

Canteiro Modelo de Conservação do Patrimônio 
Cultural de Igatu  

Arquiteturas e configurações espaciais de comunidades 
indígenas e quilombolas no Brasil e na Bahia - 2ª etapa 

Palestra "Arquitetura Popular e Patrimônio Afro-
brasileiro", no Seminário Salvador e suas Cores 2020 

Arquitetas e arquitetos negros pelo mundo: Mapeamento 
da presença negra no campo da arquitetura, urbanismo e 
planejamento urbano - plataforma online 

Sendo uma das atividades da pesquisa o mapeamento e 
construção de banco de referências de arquitetxs negrxs 
pelo mundo, seu conteúdo contribui para a ampliação de 
referências e práticas profissionais no campo. 

Arquitetura de Sobrepor: o uso do tijolo na obra Projeto de Extensão: TECTÔNICA - Investigação e 
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residencial de Assis Reis execução de elementos em madeira na arquitetura 

CIPOS - Cidades Políticas (grupo de pesquisa) Roda de Conversa: Modos de dizer e agir - Natureza 
[Como cada um faz? Como mover alianças na 
diferença], no Congresso Virtual da UFBA 2020 

Clima Urbano (pesquisa do LACAM-Tec) Live/Roda de Conversa “Arborização e Rios & Clima 
em Salvador”, organizada pelo Canteiros Coletivos 

Difusão do conhecimento das construções em bambu: 
aprendizado criativo e fortalecimento do coletivo (título 
provisório - pesquisa do doutorado) 

Saberes e práticas construtivas com bambu, Tectônica, 
Canteiro Experimental 

Projeto de Pesquisa: Subsídios para o Ensino de 
Construção para Arquitetura 

Investigação e execução de elementos em madeira na 
arquitetura - TECTÔNICA 

SABERES E PRÁTICAS CONSTRUTIVAS COM 
BAMBU 

TECTÔNICA, PRÁTICAS CONSTRUTIVAS COM 
BAMBU e CANTEIRO EXPERIMENTAL 

Cartografia Sexuada de Salvador Vinculada ao Projeto de Extensão - Cartografia Sexuada 
de Salvador - Trans Habitar a Cidade 

Contraposições à insustentabilidade do habitat: 
experiências latino-americanas 

Contraposições a insustentabilidade do habitat: 
aplicação no Nordeste de Amaralina  

CROQUIS E PERSPECTIVA DE TRECHOS CROQUIS IGREJA DE SÃO BENTO E SANTA 
TEREZA  

Densidade e tecido urbano: parâmetro urbanístico chave 
e elemento sensor da organização territorial 
metropolitana. 

12060 - Indicadores Urbanísticos: Spacematrix; 
Relatório nº 6365 

Pesquisa: "Ensino de Conforto e Sustentabilidade 
Ambiental na Formação Básica do Arquiteto" 

Rodas de Conversa: Questões sobre o Habitar.  

Projeto de pesquisa: ESPAÇOS LIVRES 
COMUNITÁRIOS COMO ELEMENTOS DE 
EMPODERAMENTO DA COMUNIDADE: O CASO 
DE SARAMANDAIA 

Os projetos de extensão: Praça Comunitária de 
Saramandaia: acompanhamento e empoderamento para 
implantação do espaço público e Implantação da Sede 
da Rede de Associações de Saramandaia (RAS). 

  PAEXDOC-TESSITURAS 2020: ESPAÇOS LIVRES 
E APROPRIAÇÕES DA COMUNIDADE NESTE 
NOVO CONTEXTO DA PANDEMIA: A PRAÇA DE 
SARAMANDAIA. 

Estudos para subsidiar o projeto Salvador 500: Visões 
de Futuro 

Vínculo ao Planejamento Urbano e Regional, escalas 
centrais do ensino do urbanismo. 

Grupo de Pesquisa ETNICIDADES URBANISMO AFRICANO: 6000 anos dos povos 
africanos construindo cidades  

Participação Social (pesquisa de doutoramento) e Clima 
Urbano (pesquisa do LACAM-Tec) 

Live "Participação em Questão: A falta de voz cidadã na 
elaboração do Plano de Mudanças Climáticas de 
Salvador”, organizada pela sociedade civil organizada 
intitulada "Convergência pelo Clima" 

Regulamentação de Intervenções em Áreas Tombadas 
da Zona Central de Salvador 

Palestra "Normas de Preservação e Critérios para 
Intervenções no Centro Histórico de Salvador", no 
Congresso Virtual UFBA 2020 
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Relação com a pesquisa História Intelectual do 
Seminário de História da Cidade e do Urbanismo 
(SHCU) e com a Cronologia do Pensamento 
Urbanístico, ambas desenvolvidas pelo grupo 
Laboratório Urbano. 

Webinário - Seminário de História da Cidade e do 
Urbanismo: 30 anos - atualização crítica  

Minicurso SHCU 30 anos: História e Historiografia da 
Cidade e do Urbanismo  

Pesquisa Cronologia do Pensamento Urbanístico "Cronologia do Pensamento Urbanístico: nebulosas em 
processo". Mesa Redonda realizada no Congresso 
Virtual UFBA 2020. 

Laboratório CORPOCIDADE / pesquisas em 
desenvolvimento no Grupo de Pesquisa Laboratório 
Urbano 

Plataforma CORPOCIDADE  

Mapa de Clima Urbano - Desenvolvimento de 
metodologias para elaboração dos Mapas Temáticos. 

Extensão: Grupos da Sociedade Civil Organizada 
(Convergência pelo Clima e Plano Municipal da Mata 
Atlântica) e Comitê Técnico de Áreas Verdes do Painel 
de Mudanças do Clima de Salvador-BA, instituído pela 
PMS. Pesquisa será desenvolvida de Jan a Nov/2021. 

Extensão 2020: Câmara Temática de Resiliência do 
Painel de Mudanças do Clima de Salvador-BA 
(Participação na elaboração da proposta de projeto e 
estruturação das etapas de trabalho, plano de 
desembolso.  Submetida à aprovação  para 
financiamento em 13.11.2020 e aprovado no valor de 
R$35.000,00. Período: Jan a Nov 2021.) 

Mapa de Clima Urbano de Salvador – Etapa Atualização 
do Mapa de Padrões de Ocupação - Cooperação Lacam-
Tec/ MP-BA (Edital PROAE 01/2019 - Programa 
Permanecer 2019) 

Convergência pelo Clima com foco no Plano Municipal 
de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas de 
Salvador - PMAMC  

Pesquisa 2019/2020: Práticas socioecológicas 
comunitárias: apropriações territoriais para resiliência 

AÇÕES PARTICIPATIVAS PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE THEODORO 
SAMPAIO: ACESSIBILIDADES E  MARCOS 
VISUAIS - Cooperação ACOPAMEC/ LabHabitar/ 
MP-BA  

Curso de extensão: Mapeamento e comunicação 
comunitária: habitação, ambiente e saúde  

Ciclo de Debates Residência AU+E/UFBA: ampliando 
campos de atuação em Arquitetura e Urbanismo  

Extensão SLS2020: Curso Mapeamento Comunitário: 
comunicação, ambiente e saúde 

O projeto de alguma maneira se relaciona com as 
componentes relacionadas a discussão da história da 
cidade e do urbanismo, particularmente, de Salvador, 
haja vista seu caráter de elaboração de dados, 
sistematização de informações de planos e projetos, 
além de textos voltados à história de formação e 
consolidação dos bairros. 

A plataforma digital do Observatório de Bairros em 
Salvador, ano II  
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Organização do Trabalho, na gestão de processos, 
planejamento e orçamentação das atividades do 
arquiteto 

Coordenação Projecta  

Pesquisa em Rede Regimes de controle privado-
militarizado nos territórios populares e novas estratégias 
de engajamento cívico 

Escola de Verão Monotrilho em disputa, registrada no 
SIATEX como atividade 14727 - Controvérsias do 
Monotrilho: articulando comunicação comunitária e 
avaliação de Políticas Urbanas 

Plataforma Pipoco - cadastrado no SIATEX como 
Proposta No 16231  

Pesquisa sobre Relações étnico-Raciais e Arquitetura 2º Seminário Arquiteturas e Aldeamentos Indígenas: 
Povos Originários, os donos da terra  

Planificação de formas arquitetônicas complexas: 
investigações para fabricação digital de maquetes 

Ações do FADIGA - Laboratório de Fabricação Digital 

Cursos de extensão “Projeto Paramétrico e Fabricação 
Digital de Formas Livres Arquitetônicas" 

Projeto de Pesquisa "O DESENHO GEOMÉTRICO NO 
CONTEXTO DO ENSINO APRENDIZAGEM - 
EXPERIMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS 
LÚDICAS", Linha de Pesquisa - Experimentações 
Metodológicas no Ensino-Aprendizagem do Desenho / 
Grupo de Pesquisa MULTGRAF. 

SIATEX 15054 - COMO FAZER? - Redescobrindo o 
gosto pelo desenho geométrico - ANO 2020 - Ed. 5 

Curso de Aperfeiçoamento em “Tecnologias Digitais na 
Educação” promovida pela Universidade Federal do 
Ceará (UFC) por meio do Laboratório Digital 
Educacional (LDE)  

SIATEX 14896 - O DESENHO GEOMÉTRICO NO 
CONTEXTO DO ENSINO APRENDIZAGEM: 
EXPERIMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS 
LÚDICAS  

Grupo de Pesquisa MULTGRAF Seminário NEGSPP/FAUFBA. Competências digitais 
para o ensino-aprendizagem  

Projeto de Requalificação da Infraestrutura do 
Laboratório de Estudos Avançados em Cidade, 
Arquitetura e Tecnologias Digitais (LCAD) - FAPESB / 
PIE0035/2016 

Atividades de extensão relacionadas às instalações e 
competências do Laboratório de Estudos Avançados em 
Cidade, Arquitetura e Tecnologias Digitais (LCAD) 

Projeto nº 15872 - Presença negra no curso de 
Arquitetura e Urbanismo 

Sendo uma das atividades da pesquisa o mapeamento e 
construção de banco de referências de arquitetxs negrxs 
pelo mundo, seu conteúdo contribui para a ampliação de 
referências e práticas profissionais no campo. 

Projeto nº 16467 - A Presença/ausência negra no centro 
antigo de salvador: saberes, fazeres e ofícios 

O projeto acontece paralelo e articulado com o projeto 
de extensão nº15202: Protagonismo popular e ancestral 
na produção da cidade de Salvador: os artífices da 
Ladeira da Conceição (Edital PAEXDOC 2017, 2018 e 
2019). 

Salvador anos 1970: Mario Cravo Neto e a cena cultural Projeto "Cidade, imagem, arquivo". 

Visitações francesas na Bahia: a revista Metanóia (1976-
1979) 

Tecnologias de Sustentabilidade em Arquitetura e 
Urbanismo do LACAM-Tec 

Palestra online sobre Saneamento Urbano (Rodas de 
conversa com convidados, organizadas pelos 
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professores Márcia Freire, Robério Coelho e Valdinei 
Nascimento) 

Fonte: elaboração própria. 

6.6.3. Atividades de Extensão ligadas ao Ensino 

Quadro 24 – Atividades de extensão ligadas às atividades de ensino 

Atividades de Extensão Relação com atividades de Ensino 

15228 - Habitar o Fim do mundo e imaginar o infinito - 
espaço experimental de aprendizagem sobre a cidade  

Relação com a disciplina PPG-AU000000016 - 
HABITAR O FIM DO MUNDO E IMAGINAR O 
INFINITO, ofertada simultaneamente no SLS para 
estudantes do PPGAU, porém, com carga horária maior 
que a proposta para a atividade de extensão. 

15860 - Diálogos em Territórios de Negr@s 2020  Relação com a disciplina PPGAU010 – Narrativa 
Cartográfica, Interseccionalidade e Cidade 

15957 - Cartografias do Sertão: Sítio Histórico do Patu  Relação com a disciplina PPGAU010 – Narrativa 
Cartográfica, Interseccionalidade e Cidade 

1º Seminário Branquitude: Raça e Privilégio nas 
Cidades Brasileiras  

Disciplina da Pós-graduação: Relações Étnico-Raciais 
em Arquitetura, Urbanismo e Cidade 

1º Workshop Online de Projeto da FAUFBA  Disciplina ARQ032 

Cartografia Sexuada de Salvador - Trans Habitar a 
Cidade  

Disciplina ofertada no SLS: Corpo, Arquitetura e 
Cidade: políticas do espaço 

Ciclo de Debates Residência AU+E/UFBA: ampliando 
campos de atuação em Arquitetura e Urbanismo  

Ensino: ARQB46 - Tópicos Especiais 

Comitê Técnico - Áreas Verdes dentro do Painel de 
Mudança do Clima de Salvador - Ba  

Ensino: Conforto Ambiental I e II; Laboratório de 
Conforto Ambiental I e II e no SLS ARQB41 - Clima 
Urbano de Salvador: teoria e prática. 

COMO FAZER? - Redescobrindo o gosto pelo desenho 
geométrico - ANO 2020 - Ed. 5 - Curso Remoto  

ARQ005 Desenho Geométrico I 

Contraposições a insustentabilidade do habitat: 
aplicação no Nordeste de Amaralina  

Atelier de projeto 

Convergência pelo Clima com foco no Plano Municipal 
de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas de 
Salvador - PMAMC  

Ensino: Conforto Ambiental I e II; Laboratório de 
Conforto Ambiental I e II e no SLS ARQB41 - Clima 
Urbano de Salvador: teoria e prática. 

Curso de extensão: Mapeamento e comunicação 
comunitária: habitação, ambiente e saúde  

Ensino SLS2020: ACCS ENGN94 - Mapeamento e 
Comunicação Comunitário no Combate a Epidemias 

Educação Popular, Arquitetura e Urbanismo: 
desdobramentos de assessoria técnica  

Ateliê III 

Minicurso no Seminário de História da Cidade e do 
Urbanismo (SHCU) 

TE Planejamento Urbano 

Plano Municipal da Mata Atlântica de Salvador-Ba  Ensino: Conforto Ambiental I e II; Laboratório de 
Conforto Ambiental I e II e no SLS ARQB41 - Clima 
Urbano de Salvador: teoria e prática. 
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Plataforma CORPOCIDADE  Disciplina ARQ042 - Atelier V 

Projeto de Extensão “O AUÊ - Articulações Urbanas em 
Escada", desdobramento do trabalho desenvolvido pelos 
estudantes de Ateliê V em 2017. 

  

Projeto nº 15454 - XVI SEMINÁRIO DE HISTÓRIA 
DA CIDADE E DO URBANISMO 30 ANOS - 
ATUALIZAÇÃO CRÍTICA  

ARQB38 -  TEMAS ESPECIAIS EM 
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL: SHCU – 
30 anos: História e Historiografia da Cidade e do 
Urbanismo 

Questões sobre o Habitar: Rodas de conversa com 
convidados  

ARQB40 – Temas Especiais em Tecnologia I (Questões 
sobre o Habitar) 

Residência AU+E  Ensino: Curso de Especialização em Assistência 
Técnica, Habitação e Direito à Cidade 

Rodas de Conversa: Questões sobre o Habitar.  Ensino: ARQB40 - Temas Especiais em Tecnologias 
I_"Questões sobre o Habitar". 

Seminário em Tecnologias Digitais aplicadas à 
Arquitetura e ao Urbanismo  

PPG-AU000000013 - Seminário em Tecnologias 
Digitais aplicadas à Arquitetura e ao Urbanismo 

Seminário Internacional Direito à Cidade e partir de 
Políticas Urbanas Antirracistas  

Disciplina da Pós-graduação: Relações Étnico-Raciais 
em Arquitetura, Urbanismo e Cidade 

Seminário NEGSPP/FAUFBA Competências Digitais 
para o Ensino-Aprendizagem  

Ensino: ARQ051 - Expressão Gráfica e ARQB46 - 
Expressão Gráfica Aplicada 

Seminário Salvador e suas Cores 2020: Ensino, Pesquisa 
e Extensão das Relações Étnico-Raciais nos Cursos de 
Arquitetura e Urbanismo no Brasil e África  

Disciplinas de graduação: Arquiteturas Afro-brasileiras 
e na pós-graduação com as disciplinas: PPGAU011 - 
Diáspora Negra e Cidade: Arquiteturas Afro-
Diaspóricas entre África e Américas. 

Tectônica  Atividade de Ensino: ARQA45 - Construção 1. 
ARQ141- Tópicos de Arquitetura e Urbanismo e ARQ 
143 - Práticas em Tecnologias Inovadoras.  

Fonte: elaboração própria. 

6.7.Serviços prestados à comunidade   

No âmbito dos serviços prestados pela FAUFBA à Comunidade destacam-se a criação do grupo 

de trabalho Dabòbò para abordar questões de ações afirmativas e outras relativas ao enfrentamento 

da Covid-19 por meio de orientação e melhores práticas. 

6.7.1. Ações afirmativas, assistência estudantil, promoção da diversidade e políticas 

antirracistas na FAUFBA 

Devido ao fato de no ano de 2020 as atividades presenciais terem sido suspensas, as ações que 

integram o Programa Institucional de Assistência Estudantil da FAUFBA foram interrompidas. 

Assim, o Laboratório de Informática da Graduação – LIG-FAU se manteve fechado, contando 

apenas com a atuação remota dos estagiários, uma vez que as atividades dos bolsistas foram 

suspensas. 
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Quanto ao Kit Didático proposto na implantação do Programa, o ano de 2020 foi utilizado para 

avaliação tendo em vista a dificuldade da logística de viabilizar a compra do kit. 

Adicionalmente, visando a ampliar o cuidado com a comunidade discente da FAUFBA e avançar 

em aspectos sociais importantes no âmbito de nossa comunidade, em reunião virtual formal da 

Congregação realizada em 05/06/2020, foi criado um grupo de trabalho para pensar iniciativas 

ligadas às ações afirmativas, assistência estudantil, promoção da diversidade e políticas 

antirracistas. A iniciativa, articulada com a missão mais abrangente da Pró-Reitoria de Ações 

Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE), deverá ser capaz de ajudar a Diretoria a estruturar 

apoio aos estudantes da FAUFBA em situação de vulnerabilidade social neste momento e no 

futuro, bem como a construir de forma transparente e tenaz o debate em torno ao tema da 

diversidade na Faculdade de Arquitetura. Neste sentido, o grupo terá como membros fundadores 

professores e estudantes que compuseram a mesa de debates intitulada “Diver-cidades”, ocorrida 

dia 03 de março de 2020, durante a Recepção Calourosa deste ano, embora possa e deva ser 

ampliado com vozes de os matizes. 

O grupo de trabalho foi intitulado “Dabòbò” e nos seis meses de existência promoveu cinco 

eventos on-line com temáticas e convidados estratégicos para iniciar as discussões sobre os 

conteúdos que o grupo pretende se dedicar. O grupo divulgará boletim com a finalidade de 

publicizar suas ações. Listados abaixo estão os eventos realizados pelo Dabòbò em 2020. 

1. O antirracismo como política acadêmica 

Convidadas: Cássia Maciel da Pró- Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil e Profª 

Drª Wlamyra Albuquerque. 

Realizado em: 28/08/2020, às 14h, disponível no link: <https://youtu.be/PWlghn-gSBU>. 

2. Atravessamentos de gênero, raça e sexualidade nas práticas profissionais em Arquitetura 

e Urbanismo 

Convidados: Gilcinéa Barbosa, Gisele Cristina Oliveira dos Santos, Robson Brito Filho, Josane 

Oliveira. 

Moderação: João Maurício (professor da FAUFBA, integrante do GT Dabòbò). 

Realizado em: 11/09/2020, às 17h, Google Meet, mediante preenchimento de formulário Google 

Forms. 

3. Premiação do Concurso para escolha do nome fantasia e logomarca do GT 

Convidados: Isaque Santos Pinheiro (estudante de graduação FAUFBA), Fayola Caucaia 

(estudante de graduação FAUFBA), Bruno Oliveira Fernandes (estudante de graduação 

FAUFBA). 
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Realizado em: 16/10/2020, às 17h, no canal da FAUFBA no Youtube: <https://youtu.be/TWvtB-

HnEZ4>. 

4. Conversa com os técnicos da FAUFBA: conflitos em pauta 

Convidadas: Janine Neves de Oliveira (técnica-administrativa FAUFBA), Maria de Lourdes 

Henriques da Silva (técnica-administrativa FAUFBA), Joida Souza dos Santos (técnica-

administrativa FAUFBA) e Ida Matilde Pela (professora FAUFBA). 

Moderação: Fayola Caucaia (estudante da FAUFBA, integrante do GT Dabòbò). 

Realizado em: 13/11/2020, às 15h, Google Meet. 

5. Conversa com os terceirizados FAUFBA: conflitos em pauta 

Convidados: Silândia Santos da Silva (terceirizada do setor de limpeza), Juciara Gil dos Santos 

(terceirizada do setor de segurança), Otho Silva Costa (estudante FAUFBA/ Projecta), Leonardo 

Prazeres (professor FAUFBA). 

Moderação: João Maurício (professor da FAUFBA, integrante do GT Dabòbò). 

Realizado em: 12/11/2020, 15h, Google Meet: <https://meet.google.com/cin-rqud-bop>. 

6.7.2. Ações voltadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus 

Produção de máscaras de proteção facial 

O Laboratório de Fabricação Digital (Fadiga) da FAUFBA, em parceria com o IhacLab-i da UFBA 

e o Instituto Multidisciplinar em Saúde (IMS) do Campus de Vitória da Conquista da UFBA, 

produziu máscaras de proteção facial para doar aos profissionais de saúde que estão na linha de 

frente do combate ao coronavírus. O equipamento ajuda a proteger de secreções, fluidos e 

procedimentos geradores de aerossol, como intubação, extubação, reanimação cardiopulmonar e 

nebulização. O equipamento de proteção individual é composto por duas partes – uma em plástico, 

e outra, em acetato – e está sendo impresso em máquinas 3D. O IhacLab-i fabricou, por iniciativa 

própria, 35 unidades; o Fadiga, que integra o coletivo Face Shield for Life 3D, contribui com peças 

para confecção de máscaras pelo grupo, que já alcançou as 1.000 unidades produzidas; e o IMS de 

Vitória da Conquista integra um coletivo de voluntários que já produziu cerca de 500 unidades. 

Todas as máscaras foram distribuídas em hospitais e unidades de saúde do estado, como o hospital 

Martagão Gesteira e o Couto Maia. 

Desenvolvimento e instalação de pontos comunitários de higienização 

No âmbito do Curso de Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade 

(Residência AU+E) da FAUFBA, foi desenvolvida a ação Mobiliza RAU+E que prevê ações nas 

comunidades mais carentes de Salvador, como o desenvolvimento e instalação de pontos 

comunitários de higienização, cuja base é fabricada com bambu ou com cavaletes de demolição. 
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Adicionalmente, a ação tem reunido informações sobre as mais diversas campanhas de doação 

realizadas em Salvador e Região Metropolitana, como medidas de enfrentamento ao coronavírus. 

Manual do GEA-HOSP para controle de contágio da Covid-19 

Um manual com orientações para a adoção de procedimentos e rotinas em casa para o controle de 

contágio da Covid-19 foi elaborado pelo Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia 

Hospitalar (GEA-HOSP), da Faculdade de Arquitetura da UFBA, com base nas recomendações 

do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

O objetivo da cartilha é mostrar como se deve organizar o espaço residencial para diminuir as 

possibilidades de contaminação. Práticas comuns da arquitetura hospitalar foram adaptadas para o 

enfrentamento da doença dentro das residências. 

O material produzido considera também legislação específica sobre o assunto, a exemplo da 

Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) – RDC 

nº. 50/2020, que dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração 

e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

Pontos a serem destacados são os seguintes: a necessidade de estabelecer barreiras físicas em 

ambientes de isolamento e áreas para limpeza e desinfecção, a exemplo de áreas de transição, que 

funcionam como uma barreira entre a rua, considerado um ambiente potencialmente contaminado, 

e a casa, considerada como uma área vulnerável que precisa ser preservada do contato com o vírus. 

Figura 11 – Área de transição nas residências  
 

Fonte: GEA-HOSP (2020) 

O manual estabelece procedimentos para serem adotados em habitações onde não há moradores 

infectados e para os casos em que existem moradores diagnosticados com a Covid-19. Nesse 

último caso, a indicação é que o isolamento seja feito em um cômodo da casa, que deve estar 
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sempre com as janelas abertas e portas fechadas. Se houver mais de um banheiro disponível, o 

ideal é separar um deles para uso exclusivo do paciente. Porém, diante da realidade de muitas casas 

brasileiras, em que várias pessoas habitam um mesmo cômodo, o manual prescreve, quando 

necessário, isolar uma parte do cômodo para o indivíduo com diagnóstico positivo, respeitando 

uma área de transição e a distância de pelo menos 1 metro de uma pessoa para a outra. 

Figura 12 – Área de isolamento nas residências   
 

Fonte: GEA-HOSP (2020) 

O material foi elaborado em parceria com a Associação Brasileira para o Desenvolvimento do 

Edifício Hospitalar (ABDEH) e contou com a consultoria médica do infectologista Roberto 

Badaró, professor titular da Faculdade de Medicina da UFBA. 

O Coordenador do GEA-HOSP é o Professor Antônio Pedro de Carvalho. 

Disponível em: <http://www.edgardigital.ufba.br/?p=16464>. Acesso em: 04 maio 2020. Texto 

adaptado. 

Disseminação de informações sobre prevenção e combate ao coronavírus em bairros 

populares de Salvador 

interAGIRssa é um projeto desenvolvido pelo grupo de pesquisa EtniCidades do programa de pós-

graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA (PPG-AU/UFBA). O projeto está baseado em 

informações sobre prevenção e combate ao coronavírus em bairros populares de Salvador. 
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O mapeamento de ações e obstáculos ao combate à Covid-19 permite o entendimento das 

necessidades no contexto da pandemia, no espaço da cidade de Salvador, e evidencia o quanto a 

qualidade de infraestrutura urbana significa condições desiguais no enfrentamento e prevenção à 

doença. O projeto possibilita a troca de experiências e pode contribuir para a articulação dessas 

comunidades, bem como auxiliar na criação e ajustes de políticas públicas. 

O site do projeto <https://sites.google.com/view/interagirssa/> ilustra ações de combate, 

dificuldades para a prevenção da Covid-19 e serviços à população, com localização e informações 

disponíveis num mapa interativo. 

O projeto divulga as ações em bairros que buscam ajudar comunidades vulneráveis que enfrentam 

a pandemia em Salvador, arrecadando materiais de higiene, alimentos ou doações em dinheiro. 

Entre estas ações destacam-se: a campanha de emergência para arrecadar alimentos para a 

Ocupação Quilombo Paraíso no Subúrbio, feita pelo Movimento Sem Teto da Bahia (MSTB); o 

Movimento Corra para o Abraço, que conta com a participação da UFBA; e, na Pituba, o Coletivo 

Entidades Negras. Além de informar ações das comunidades, há espaço para denúncias e registro 

de dificuldades. Um exemplo recente é a redução da oferta de água em diversos bairros de 

Salvador, que dificulta a batalha contra a Covid-19, que tem na água e sabão, para limpeza das 

mãos, ou na água sanitária, para limpeza de superfícies, suas principais armas. 

Coordenadora do projeto: Any Ivo. Coordenador do grupo EtniCidades: Fábio Velame. 

Manifesto e Recomendações Coletivas – Direito à Água e à Segurança Sanitária em 

Salvador-BA 

O documento denuncia a insuficiência do saneamento básico – abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e manejo de resíduos sólidos – em bairros 

populares e comunidades da cidade de Salvador: um problema que se torna ainda mais grave e 

preocupante no contexto da pandemia da COVID-19. No manifesto, destaca-se a preocupação e a 

reivindicação de diferentes organizações, instituições, movimentos, grupos e coletivos diante da 

gravidade da situação sanitária precarizada, que historicamente afeta desproporcionalmente a vida 

cotidiana das camadas populares, em especial a população negra, particularmente prejudicial 

durante a atual pandemia da COVID-19. Para evitar um agravamento ainda maior da crise, foi 

recomendada a implementação de medidas emergenciais e estruturais a serem implementadas de 

forma articulada pelos órgãos responsáveis tanto no âmbito estadual quanto municipal. 

Este manifesto assinado foi assinado por: Residência AU+E, projeto Mobiliza RAU+E/FAUFBA, 

Plataforma InteragirSSA/FAUFBA e grupos de pesquisa da FAUFBA como Etnicidades, 

LabHabitar, Lugar Comum, LACAM-TEC - Laboratório de Conforto Ambiental e Tecnologia 
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Sustentáveis em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, entre outras organizações, instituições, 

movimentos, grupos e coletivos. 

Os dados de levantamentos foram realizados no contexto da pandemia por: projeto Mobiliza 

RAU+E/FAUFBA, Plataforma InteragirSSA/FAUFBA e Comitê Comunitário Virtual das Ações 

de Enfrentamento da COVID-19 nos bairros populares de Salvador. As ações foram promovidas 

pelo projeto Mobiliza RAU+E/FAUFBA (a exemplo do desenvolvimento e implantação dos 

pontos comunitários de higiene). 

Campanha 150 fotos pela Bahia 

A campanha 150 Fotos pela Bahia é a iniciativa de um grupo de fotógrafos, artistas e agentes 

culturais baianos, que, através do site <www.150fotospelabahia.com.br>, expuseram 150 

fotografias autorais doadas por fotógrafos baianos, cuja renda foi revertida para Comunidades 

afetadas pela pandemia do Covid-19. Ações como essa ocorreram em Bérgamo, na Itália, trazida 

para São Paulo, e replicada em Minas Gerais, Pará, Ceará e Rio Grande do Sul. 

O projeto é realizado pela NMNC Produção Artística, em parceria com a Canson Infinity, o 

Estúdio Lukas Cravo e a Fundação Pierre Verger e com o apoio de instituições culturais e 

educacionais do Estado da Bahia na divulgação do projeto em suas redes sociais. Entre essas 

instituições destacam-se, entre outras, a própria Faculdade de Arquitetura da UFBA, a Escola de 

Belas Artes da UFBA, o Labfoto – UFBA e o OBEC - Observatório de Economia Criativa/IAC-

UFBA. 
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7. RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS 

7.1.Contratos, parcerias, convênios e acordos estabelecidos pela Unidade 

7.1.1. Convênios e instrumentos congêneres iniciados/mantidos pela Faculdade de 

Arquitetura durante o exercício de 2020 

Quadro 25 – Convênios e instrumentos congêneres ativos em 2020 
Nº/Ano 
Registro 

Projeto Título do Projeto Vigência Valor (R$) 

336/2019 13337.11.1619 

Termo de Execução Descentralizada nº 03 
/ 2019 - Regulamentação de Intervenções 
nas áreas tombadas da zona central da 
cidade de Salvador. 

08/11/2019 - 
08/07/2021 

450.000,00 

333/2018 12947.21.0219 
Canteiro Modelo de Conservação – Ações 
de Salvaguarda e Conservação do 
Patrimônio Cultural de Igatu – BA 

17/04/2019 - 
31/12/2021 

415.000,00 

320/2018 12934.12.2018 

CONVÊNIO DE COTUTELA DE TESE 
ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL 
DA BAHIA E A UNIVERSIDADE DE 
SEVILHA DO DOUTORANDO PIERO 
CARAPIÁ LIMA BAPTISTA 

19/09/2018 - 
18/09/2022 

0 

248/2018 12862.12.9918 

CONTRATO DE LICENCIAMENTO E 
DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE 
IMAGEM E OUTRAS AVENÇAS, 
CELEBRADO ENTRE FACULDADE 
DE ARQUITETURA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
BAHIA – BRASIL E A ASSOCIAÇÃO 
CASA DA ARQUITECTURA 

10/04/2018 - 
29/08/2088 

0 

346/2017 12584.11.1617 

Execução de Ações de Conservação nos 
Terreiros Seja Hunde - Roça do Ventura 
(Cachoeira), Ilê Omo Agboula (Itaparica), 
Ilê Maroialaji - Terreiro do Alaketu 
(Salvador). 

29/11/2017 - 
31/12/2021 

875.000,00 

304/2015 11899.11.1915 

Doação do produto alcançado pelas 
atividades de assistência técnica 
profissional, na forma de trabalhos de 
extensão universitária, realizados em 
2014, pelos referidos Residentes, sob 
orientação dos seus Tutores, com o apoio 
da comunidade, na forma de Trabalho 
Final da Residência AU+E / UFBA 

15/01/2016 - 
14/01/2021 

0 

187/2015 11782.12.0115 

TERMO AO PROTOCOLO DE 
COLABORAÇÃO ACADÊMICA 
ENTRE A UFBA (INSTITUTO DE 
CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO) E A 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
(FACULDADE DE ARQUITETURA), 

31/08/2015 - 
30/08/2020 

0 

Fonte: elaboração própria. 
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7.1.2. Convênios estipulados pela FAUFBA com instituições internacionais 

Quadro 26 – Convênios com instituições internacionais 
País Universidade Vigência Objetivo 
Argentina Universidad Nacional de La 

Rioja - UNLAR, La Rioja, 
República Argentina 

Assinado em 
01/08/2019 com 
vigência de 05 anos 

Intercâmbio de Estudantes, pessoal 
Docente e Administrativo. 
Acordo específico com a Universidad 
Nacional de La Rioja, La Rioja, 
República Argentina para oficializar o 
projeto de pesquisa “Diálogos 
Arquitetônicos e Urbanos: La Rioja-
Salvador”, entre a Faculdade de 
Arquitetura da UFBA (Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo) e a Universidad Nacional 
de La Rioja - UNLAR 

Espanha Universidad de Sevilla Em andamento Cotutela de Piero Carapiá Lima Baptista 
Espanha Universidade Politécnica de 

Madrid 
Assinado em 
19/07/2017 com 
vigência de 05 anos 

Intercâmbio de pessoal Acadêmico e 
Administrativo 

França École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Marseille, 
France 

Assinado em 
15/07/2019 com 
vigência de 05 anos 

Intercâmbio de Estudantes graduação e 
pós, pessoal Docente e Administrativo 

Itália Università degli Studi G. 
D’Annunzio, Chieti – 
Pescara 

Assinado em 
15/07/2019 com 
vigência de 05 anos 

Intercâmbio de Estudantes graduação e 
pós, pessoal Docente e Administrativo 

Itália Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”, 
Caserta 

Assinado em 
30/09/2020 com 
vigência de 05 anos 

Acordo padrão: intercâmbio de 
estudantes, docentes e pessoal 
administrativo 

Nigéria Universidade do Estado de 
Lagos Ojo, Lagos, Nigéria 

Assinado em 
30/09/2020 com 
vigência de 05 anos 

Acordo de Cooperação Acadêmica, 
Científica e Cultural: intercâmbio de 
pessoal acadêmico e administrativo 

Nigéria Palácio Real de Oyó - 
Universidade de Ajayi 
Crowther de Oyó, 
Universidade de Lagos 
Akoka 

Assinado em 
30/09/2020 com 
vigência de 05 anos 

Acordo de Cooperação Acadêmica, 
Científica e Cultural: intercâmbio de 
pessoal acadêmico e administrativo 

Peru Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP) – 
Lima. 
 
Observação: existe um termo 
específico estipulado em 
09/05/2017 – com vigência 
de 05 anos – entre a 
FAUFBA e a Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo da 
PUCP 

Assinado em 
09/05/2017 com 
vigência de 05 anos 

Intercâmbio de Estudantes, Professores 
e Pesquisadores; promoção de eventos 
científicos; publicações científicas; 
orientação e co-orientação de 
dissertações e teses 

Fonte: elaboração própria 
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8. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E CAPTAÇÕES 

As fontes de recursos orçamentários destinados à Faculdade de Arquitetura no exercício de 2020 

foram as listadas abaixo e distribuídas conforme descrito na tabela 4. 

 Receita própria (fonte 250) - Contrato de concessão da Cantina; 

 Receita própria (fonte 250) - Taxa de manutenção por cessão de espaço físico; 

 Recursos ordinários do orçamento (fonte 810); 

 Recurso de Emenda Parlamentar (fonte 818) 

 Recursos do IPHAN (fonte 018). 

Tabela 4 – Distribuição de recursos orçamentários 

Fonte Rec. Detalhamento Nat. Despesa Distribuído 

810 Solicitação para manut maq Marcenaria E. MAT. PERMAN. (449052) 2.698,68 

810 Solicitação para manut maq Marcenaria MAT. CONSUMO (339030) 6.349,06 

250 Taxa Manutenção Cessão Espaço Físico MAT. CONSUMO (339030) 708,96 

250 Taxa Manutenção Cessão Espaço Físico E. MAT. PERMAN. (449052) 791,01 

250 Contrato Concessão Cantina E. MAT. PERMAN. (449052) 1.454,16 

818 Emenda Parlamentar - Auditórios E. MAT. PERMAN. (449052) 200.000,00 

018 TED IPHAN- Canteiro Igatu S. P. JURÍDICA (339039) 65.000,00 

Total: 277.001,87 

Fonte: Núcleo de Orçamento e Patrimônio da FAUFBA, 2020. 

O recurso de Emenda Parlamentar foi concedido pela Deputada Federal Alice Portugal, destinado 

à modernização do conjunto de auditórios. Como o crédito alocado deveria ser executado com 

despesas de capital (não podendo, assim, ser utilizado em reformas prediais) e diante do prazo 

exíguo (menor em 2020 se comparado a anos anteriores), optou-se pela aquisição de equipamentos 

necessários à melhoria do funcionamento do complexo de auditórios da Unidade. Assim, foram 

adquiridos equipamentos de sonorização para o auditório 1, equipamentos de sonorização portáteis 

para uso no pórtico, foyer da Mastaba e áreas afins, equipamento de videoconferência para 

Mastaba, bem como câmeras de vídeo e fotografia para estruturação de um sistema de registro das 

atividades em curso nestes espaços. Também foram adquiridas vinte antenas de última geração 

para modernização do sistema de wi-fi dos próprios auditórios, suas áreas cobertas livres contíguas 

e toda área da escola, pensando, assim, na conectividade a partir do campus, quando da retomada 

de atividades presenciais. 

O saldo não executado da Unidade foi de R$ 260,12, o que representa valor inferior a 0,01% do 

total de ingressos. Observa-se que em 2020 não houve contrato de concessão da cantina. O valor 

de R$1.454,16 se refere a parcela do contrato anterior, que vigeu até dezembro de 2019. 
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9. PREMIAÇÕES 

Menção Honrosa, 4º Prêmio Rosa Kliass, região nordeste, o trabalho final de graduação: Verde 

limiar [entre o visível e o invisível]: desvelando espaços verdes no Engenho Velho da Federação, 

de autoria de Luis Guilherme Cruz Pires da Faculdade de Arquitetura da UFBA. O trabalho foi 

orientado pelos professores da FAUFBA: Fábio Macêdo Velame e Marta Raquel da Silva Alves. 

 

Prêmio BALOGUN Abdias do Nascimento de Artigos e Pesquisas Científicas em Culturas e 

Religiões Afro-Brasileiras 2020 da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros - ABPN, na 

categoria de Territórios de Povos Tradicionais, com o trabalho ''A Feira Livre como Espaço de 

Preservação das Subjetividades Negras na Cidade'' dos pesquisadores Fábio Velame (Professor 

Permanente do PPGAU/UFBA e líder do Grupo de Pesquisa EtniCidades), Gabriel Patuá 

(vinculado ao Grupo de Pesquisa EtniCidades) e Vitória Maria Matos (vinculada ao Grupo de 

Pesquisa Lugar Comum). 
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10. INTERNACIONALIZAÇÃO 

10.1. Relações de interação ou cooperação com instituições estrangeiras 

A inserção internacional da Faculdade de Arquitetura da UFBA pode ser medida não somente a 

partir dos programas e projetos de intercâmbio, convênios e parcerias com conceituadas 

instituições de ensino estrangeiras implantados, continuados e/ou finalizados em 2020, mas 

também a partir da participação de docentes e discentes – notadamente aqueles vinculados ao 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG-AU) – em instituições de ensino 

e pesquisa no exterior por meio de estágios de doutorado-sanduíche e de pós-doutorado, como 

integrantes de pesquisas de âmbito internacional ou, ainda, como professores visitantes. 

Em 2020, duas doutorandas concluíram o estágio doutoral com bolsas sanduíche na Università 

degli Studi di Roma, la Sapienza, Roma-Itália e na Universidad de Valladolid, Espanha. Dois 

outros doutorandos foram contemplados com bolsas sanduíche no âmbito do programa CAPES 

PRINT (conforme reportado a seguir, no item 10.2.2) para a Universidade do Porto e a Bauhaus - 

Universitat Weimar Alemanha, porém aguardam previsão de uso em decorrência da pandemia da 

Covid-19. Quatro docentes vinculados ao programa realizaram ou concluíram estágios de pós-

doutorado fora do Brasil. O PPG-AU/UFBA tem também implantado acordos com algumas 

universidades estrangeiras no sentido do estabelecimento de atividades conjuntas e da cotutela de 

doutorandos. 

O quadro docente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG-AU) da 

UFBA mantém diversas atividades de colaboração e coprodução intelectual com várias 

instituições internacionais. A notória excelência do programa em pesquisa e o seu reconhecimento 

como um dos centros mais importantes do país nas suas áreas de concentração (‘Conservação e 

Restauro’ e ‘Urbanismo’) se expressa também no desenvolvimento de programas e projetos de 

intercâmbio de âmbito internacional, bem como de atividades conjuntas de pesquisa e produção 

bibliográfica com instituições europeias e latino-americanas. Em 2020, foram celebrados dois 

convênios entre a UFBA (por meio do PPG-AU) e duas universidades nigerianas: Processo n° 

23066.013884-2020-55: Termo de Acordo e Cooperação Acadêmica, Científica e Cultural entre a 

UFBA e a Universidade Ajayi Crowther de Oyo, Universidade de Lagos Akoka e o Palácio Real 

de Oyo; Processo n° 23066.013897-2020-24: Termo de Acordo e Cooperação Acadêmica, 

Científica e Cultural entre a UFBA e a Universidade do Estado de Lagos – Centro de Estudos 

Afro-Brasileiros LASUCA. 
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Em 2020, estiveram vigentes e desempenhando suas atividades, ainda que com restrições, 

limitações e adaptações em decorrência do contexto da pandemia da Covid-19, os programas e 

projetos com interações e/ou cooperações com instituições estrangeiras descritos a seguir: 

 Bartlett School - Department of Urban Planning, University College London, Reino 

Unido. Cooperação entre a Faculdade de Arquitetura da UFBA, através do PPG-AU e do Grupo 

de Pesquisa Lugar Comum, e The Bartlett Development Planning Unit da Bartlett School. O 

intercâmbio envolve também sete movimentos sociais e coletivos urbanos de Salvador, quais 

sejam, o Acervo da Laje, a Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador 

(AMACH), a Associação Amigos de Gegê dos Moradores da Gamboa de Baixo, Movimento dos 

Sem-Teto da Bahia (MSTB), a Associação de Moradores de Nordeste de Amaralina, a Rede de 

Associações de Saramandaia (RAIS) e o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB). 

Por meio desse intercâmbio, que aconteceu durante 4 anos, entre 2016 e 2019, buscou-se 

problematizar perspectivas do direito à cidade, tanto através de leituras territoriais dos espaços nos 

quais atuam os coletivos urbanos mencionados, como pela construção de instrumentos para a ação 

coletiva. Os anos de 2020 e 2021 estão sendo dedicados a fecharmos publicações referentes à 

experiência, com uma revista e um livro sendo preparados. Bolsa de pós-doutoramento CAPES 

Print - Professora Glória Cecília dos Santos Figueiredo (período: março/2020 a fevereiro/2021). 

 Centro de Estudos Afro-brasileiros da Universidade do Estado de Lagos - LASUCA, 

Nigéria. Cooperação acadêmica entre PPGAU-FAUFBA através do grupo EtniCidades: grupo de 

estudos étnico-raciais em arquitetura e urbanismo no âmbito do Programa CAPES Print 2019 – 

UFBA, junto ao Centro de Estudos Afro-brasileiros da Universidade do Estado de Lagos - 

LASUCA, Univerdidade Federal de Lagos e Ajayi Crowther University Oyó, Nigéria. 

 École d’Urbanisme de Paris, Université Paris-Est/Créteil-Marne-la-Valée. Cooperação 

com o PPG-AU/UFBA, no âmbito do Programa Institucional de Internacionalização - CAPES 

PRINT. Realização de Pós-Doutorado na área de Arquitetura, Patrimônio Conservação e Restauro 

pela Professora Márcia Genésia de Sant'Anna (período: outubro/2019 a março/2020). O Professor 

Laurent Coudroy de Lille, desta instituição, virá, em 2021, como professor visitante junto ao 

PPGAU/UFBA, através de bolsa do Programa CAPES Print. 

 École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Suíça. Cooperação com o PPG-AU, 

através do Grupo de Pesquisa Lugar Comum. Desde 2014, está sendo desenvolvido o projeto de 

pesquisa “Reciclagem de vazios construídos em áreas urbanas centrais”. Uma tecnologia social 

aplicada ao caso de Salvador, Bahia”, construído através de uma interação da universidade com os 

movimentos sociais e a comunidade, tendo contado com o apoio do Programa Ciência sem 
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Fronteiras/CAPES/Ministério de Educação. Objetivo do trabalho é a elaboração de uma tática de 

ocupação e reciclagem dos vazios construídos, a ser desenvolvida construindo uma conjunção 

entre a pesquisa e a produção de conhecimento, a interação ativa com os moradores e a 

problematização da temática cidade-moradia-patrimônio como instrumento de política urbana 

concebido para o pleno desenvolvimento social, cultural e ambiental das cidades. Pesquisa direta 

finalizada em 2019, agora encontra-se em andamento a preparação de um livro para publicação, 

bem como a construção de um sítio para publicização da pesquisa e da exposição também 

resultante do trabalho. 

 Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP (Facultad de Arquitetura y 

Urbanismo). Projeto de cooperação e de pesquisa, no âmbito de um convênio bilateral, sendo 

coordenado atualmente pelo Prof. José Carlos Huapaya Espinoza (UFBA) e o Prof. Wiley Ludeña 

Urquizo (PUCP). 

 Programa Attilio – urbanismo, competências, territórios: rede internacional voltada para a 

cooperação e o intercâmbio de informações no campo da formação em urbanismo e em 

planejamento urbano, bem como do planejamento de cidades e territórios. Este programa envolveu 

universidades brasileiras e francesas, bem como associações de pesquisa e ensino da França e do 

Brasil. Fizeram parte da rede a Faculdade de Arquitetura da UFBA e o PPG-AU/UFBA, a 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana MacKenzie, de São Paulo; 

a atual École d’Urbanisme de Paris (antigo Institut d’Urbanisme de Paris), da Université de Paris-

Est – Marne la Vallée; a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento 

Urbano e Regional (ANPUR), Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura 

e Urbanismo (ANPARQ) e a Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la Recherche 

en Aménagement et Urbanisme (APERAU). A partir de 2015, ANPUR e APERAU assumiram a 

coordenação do processo e ampliaram os espaços de interlocução para as redes lusófona e 

francófona, segundo estabelecido na Carta do Pão de Açúcar, firmada no Rio de Janeiro naquele 

ano, durante a realização do World Planning Schools Congress, do GPEAN. Deu-se continuidade 

aos seminários bianuais – agora Diálogos Franco-Lusófonos – sobre temáticas de interesse do 

campo urbano e regional. O PPGAU-FAUFBA abrigou o seminário em 2016, a Universidade de 

Tours em 2018 e a edição de 2020, a ser realização pelo IAU-USP foi adiado em função da 

pandemia. Publicações regulares resultam de todos os eventos. 

 Projeto "Estabelecendo requisitos para a Modelagem da Informação da Cidade", que 

tem o suporte da CAPES e do DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst ou Serviço 

Alemão de Intercâmbio Acadêmico/PROBRAL) e parceria com o Karlsruhe Institut für 

Technologie, Alemanha. A vigência inicial foi de 4 anos, indo de março de 2018 até 31 de 
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dezembro de 2021. São previstas, anualmente, duas missões de trabalho e duas missões de estudo, 

do Brasil e da Alemanha. Que ainda não se sabe se ocorrerão em 2021 devido ao cenário ainda 

incerto de enfrentamento da pandemia. Devido à pandemia, em 2020 não foram realizadas as 

missões de trabalho e estudo, nem pelos pesquisadores brasileiros, nem pelos alemães. Quanto ao 

andamento do projeto em 2020, as pesquisas continuaram num ritmo lento e sem publicações. 

Estas deverão ocorrer em 2021. 

 Rede de Cooperação Arquitetos Urbanistas Afro-Diaspóricos do Atlântico Negro: rede 

de cooperação acadêmica entre o grupo EtniCidades da FAUFBA-CNPQ com a Universidade 

Lusófona de Angola, Universidade de Cabo Verde e o Instituto Nacional de Pesquisa de Guiné-

Bissau - INEP, funcionou e manteve sua atividade ao longo de 2020 em meio a Pandemia do 

COVID-19, de forma online, através das seguintes atividades: Seminário Salvador e Suas Cores 

2020: Pesquisa, Ensino e Extensão das Relações Étnica-Raciais nos Cursos de Arquitetura e 

Urbanismo em África e Brasil, no WEBNÁRIO dos 30 Anos do Seminário de História da Cidade 

e do Urbanismo - SHCU, e do XV Seminário de Arquitetura de Angola. 

 Rede de Cooperação Produções Culturais do Atlântico Sul: rede de cooperação 

acadêmica com o projeto “Produções Culturais do Atlântico Sul”, entre o Centro de Estudos Afro-

Orientais CEAO - UFBA, Faculdade de Administração da UFBA, grupo EtniCidades do PPGAU-

FAUFBA, Instituto do Mundo Africano - IMAF da École des Hautes Études en Sciences Sociales 

- EHESS de Paris I e Université d’Abomey Cavali du Benin. Não houve atividade em 2020 em 

virtude do impacto da Pandemia do COVID-19 no Brasil, França e Benim, as atividades serão 

retomadas em 2021.2. 

 Rede PHI – Internacional (Patrimônio Histórico + Cultural Ibero-americano – 

Internacional): sediada desde 2011 na ETSAM – Universidad Politécnica de Madrid, congrega, 

as Rede PHI – Nacionais, que atualmente envolvem os seguintes países – Espanha, Portugal, Itália, 

EE.UU., México, Guatemala, Cuba, Puerto Rico, Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, Chile, 

Argentina, Uruguai e Brasil (ver site: https://phi.aq.upm.es/static/redesphi.html). Estruturada a 

partir de dois comitês: executivo e científico. Cada Rede PHI Nacional indica um membro para 

cada um dos comitês, e estes escolhem o Presidente e Secretário dos mesmos. A partir de janeiro 

de 2021, os representantes da Rede PHI-BR na Rede Internacional são: Flavio Casalada da UFMG, 

para o Comitê Científico – eleito para Presidente do referido Comitê –, e Naia Alban da UFBA, 

para o Comitê Executivo. Cada país, ou conjunto de países estruturados em regionais, configuram 

uma Rede PHI – Nacional, que está composta por várias Faculdades de Arquitetura. Na Rede PHI-

BR participam as seguintes universidades através de seus programas de pós-graduação e seus 

cursos de arquitetura e urbanismo: UFMG, UFBA, UNICAMP-Campinas, PUC-Campinas, UFC, 
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UFES, UFJF, UFF, Mackenzie-SP, UF Pelotas, UFPE, UFRRJ, UFRN, UFRGS, USP-SP, UFS e 

UNISINOS-RGS. (Ver site: https://redephibrasil.com.br/). A Rede destina-se ao desenvolvimento 

de um sistema de informação em escala global, envolvendo cursos de graduação e pós-graduação, 

que promova um melhor conhecimento do valor estratégico do patrimônio para os países 

envolvidos, assim como uma gestão mais eficiente dessa herança comum e um melhor 

ordenamento do espaço habitado. Bolsa CAPES (através do CAPES Print) de Pós-doutoramento 

Sênior da pesquisadora visitante Naia Alban Suarez na Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de Madrid - ETSAM (pela vinculação Rede PHI- Internacional e MP-CECRE UFBA), sob a tutela 

do professor Fernando Vela (um ano). 

 Universidad de Valladolid, Espanha. Cooperação com o PPG-AU/UFBA, no âmbito do 

Programa Institucional de Internacionalização - CAPES PRINT. Estágio doutoral realizado pela 

Professora Patrícia Marins Farias, no período de fevereiro de 2020 a setembro de 2020, na Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) de la Universidad de Valladolid (Uva), instituição 

interessada em estabelecer convênios entre Brasil e Espanha. A Professora Patrícia Marins Farias 

foi admitida oficialmente como “pesquisadora externa” da universidade, adstrita como 

colaboradora ao Projeto de pesquisa do Plano Nacional “Plan Nacional I+D El Paisaje Urbano 

Historico como Recurso de Planificación en los Conjuntos Historicos Menores de la España 

Interior (REF: PGC2018-097135-B-I00, 2019-2021)” do Programa Estatal de Geração de 

Conhecimento do Ministério de Ciência, Inovação e Universidades da Espanha, obtido pelo 

Instituto Universitário de Urbanística – unidade de pesquisa da Universidade de Valladolid. 

10.2. Intercâmbio e/ou parcerias envolvendo discentes e docentes vinculados à Unidade 

Segundo informações fornecidas pela Assessoria para Assuntos Internacionais da UFBA, foram 

firmados pela FAUFBA, no ano de 2020, três convênios com instituições internacionais (quadro 

27). 

Quadro 27 – Intercâmbios e/ou parcerias com participação de discentes e docentes 

PAÍS UNIVERSIDADE VIGÊNCIA OBJETIVO 

Nigéria ACORDO DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA, 
CIENTÍFICA E CULTURAL entre a 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 
SALVADOR, BAHIA, BRASIL e a 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE LAGOS OJO, 
LAGOS, NIGÉRIA 

Assinado em 
30/09/2020 vigente 
por 5 anos 

Intercâmbio de todo 
pessoal acadêmico e 
Administrativo 

Nigéria ACORDO DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA, 
CIENTÍFICA E CULTURAL entre a 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 
SALVADOR, BAHIA, BRASIL e o Palácio Real de 

Assinado em 
30/09/2020 vigente 
por 5 anos 

Intercâmbio de todo 
pessoal acadêmico e 
Administrativo 
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Oyo Universidade de Ajayi Crowther de Oyo 
Universidade de Lagos Akoka 

Itália ACORDO PADRÃO ENTRE A UNIVERSITY OF 
CAMPANIA LUIGI VANVITELLI E A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Assinado em 
30/09/2020 vigente 
por 5 anos 

Intercâmbio de 
estudantes, docente, 
administrativo 

Fonte: Assessoria para Assuntos Internacionais da UFBA, 2020. 

10.2.1. Intercâmbios envolvendo discentes dos Cursos de Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo da FAUFBA realizados no exercício de 2020 

Não foram mantidos intercâmbios para estudantes dos Cursos de Graduação no ano de 2020, 

devido às restrições sanitárias impostas para o enfrentamento da Covid-19. 

10.2.2. Intercâmbios envolvendo discentes dos Cursos de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo da FAUFBA realizados no exercício de 2020 

Segundo informações encontradas no site eletrônico do PPG-AU/UFBA e disponibilizadas nos 

RITs, no ano de 2020 duas discentes do curso de doutorado estiveram com bolsas de estudos 

CAPES PRINT ativas na modalidade “Sanduíche” para estágio de doutorado em instituição 

estrangeira (quadro 28). 

Quadro 28 – Intercâmbios com participação de discentes do PPG-AU 
Doutoranda País Instituição estrangeira Vigência Vinculação 

Aline de Carvalho Luther Itália Università Sapienza di Roma 01/03/2020 a 
31/10/2020 

PPG-AU 

Patrícia Marins Farias Espanha Universidad de Valladolid 01/02/2020 a 
31/07/2020 

PPG-AU 

Fonte: PPG-AU, 2020. 

10.2.3. Docentes dos Cursos de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA 

que realizaram pós-doutorado no exercício de 2020 

No ano de 2020 apenas uma docente da FAUFBA esteve com bolsa de estudos CAPES PRINT 

ativa na modalidade de pós-doutoramento em instituição estrangeira (quadro 29). 

Quadro 29 – Docentes do PPG-AU que realizaram pós-doutorado no exterior 
Docente País Instituição estrangeira Vigência Vinculação 

Glória Cecília dos 
Santos Figueiredo 

Reino 
Unido 

University College London (UCL) 01/03/2020 a 
29/05/2020 

PPG-AU 

Márcia Genésia de 
Sant'Anna 

França École d’Urbanisme de Paris, 
Université Paris-Est 

10/2019 a 
03/2020 

PPG-AU 

Naia Alban Suarez Espanha Universidad Politécnica de Madrid 01/03/2020 a 
28/02/2021 

PPG-AU e MP-
CECRE 

Fonte: PPG-AU, 2020.  
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Marcado pela pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19, o primeiro ano da nova gestão 

da FAUFBA demandou readaptação de objetivos e metodologias de trabalho, se comparado ao 

planejamento realizado em 2019, visando ao enfrentamento dos novos desafios e imprevistos da 

transição ao sistema de funcionamento remoto. 

Muitos foram e têm sido os obstáculos, dentre eles a necessidade de manter mínimas atividades 

presenciais em função de questões diversas, tais como aquelas ligadas à manutenção do patrimônio 

e que exigem atenção dos gestores, técnicos administrativos e, com grande afinco, da equipe 

terceirizada de portaria, segurança e limpeza. Para tanto, os cuidados com a saúde têm sido 

intensos, sempre em acordo com as indicações da comissão de acompanhamento do coronavírus 

na UFBA. Do outro lado, seguem os esforços para lidar com problemas de conexão à internet e de 

acesso a equipamentos de trabalho para o regime de "home office", em alguns casos, ao que 

respondemos com um programa de empréstimo de computadores aos servidores que vem 

enfrentando dificuldades e que terão mais um ano de trabalho em modalidade remota, ou híbrida. 

Apesar das dificuldades, avaliamos que o ano de 2020 foi positivo, seja pelo enfrentamento das 

questões administrativas e acadêmicas, seja diante a relação mais ampla da Faculdade de 

Arquitetura com a sociedade, que beneficiou-se de ações específicas de combate à pandemia 

promovidas pela FAUFBA, tais como a produção de máscaras de proteção, a publicação 

do  Manual de Orientações da Arquitetura Hospitalar para Controle de Contágio da covid-19 em 

Ambiente Residencial e a instalação de 19 pontos comunitários de higienização pelo programa 

MOBILIZA RAU+E, em várias partes da cidade. Na seara acadêmica, o Workshop Online de 

Projeto 2020, que também teve como tema o combate à pandemia do coronavírus em Salvador, 

foi ação de significativa importância para manutenção do tecido da Faculdade de Arquitetura, bem 

como protótipo de ensino em formato remoto, preparando parte do corpo docente e discente para 

a realidade que se consolidou para 2021, ano em que pela primeira vez a FAUFBA ofertará de 

forma sistemática disciplinas de ateliê e oficina em formato não presencial. Junto às atividades do 

Semestre Letivo Suplementar, tais experiências serão certamente seminais para a retomada dos 

debates acerca do novo Projeto Político Pedagógico (PPP), tocado pelo Colegiado do Curso 

diurno, e que chegou a ser objeto de amplo debate ainda em março de 2020. 

Sendo assim, esperamos que em 2021 possamos retornar ao convívio presencial, ainda que 

parcialmente, para que assim seja retomado o desejado enlace comunitário na Unidade e que, ao 

fim, é o real legitimador para os debates conceituais, tais como aquele relativo aos ajustes no 

Regimento Geral da FAUFBA ou do PPP, assim como condição inequívoca de diálogo para a 
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gestão dos desafios cotidianos e de melhorias previstas para o espaço físico, tais como a obra na 

área da fonte ornamental, a obra do novo anexo, as melhorias no complexo de auditórios (onde 

devem ser instalados os equipamentos adquiridos através de emenda parlamentar em 2020) e a 

desejada reforma do Módulo Iansã. 

Sempre em sintonia com a administração central e as Pró-Reitorias, a FAUFBA seguirá eloquente 

como colaboradora na resposta a ser dada pela Universidade neste momento de crise, sem  no 

entanto abrir mão do retorno à presencialidade como real motor do ensino público, gratuito, 

igualitário e de qualidade pelo qual se notabiliza a UFBA nestes últimos anos. 
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12. ANEXOS 

Os anexos do presente relatório de gestão se encontram disponíveis em pasta acessível por meio 

do hiperlink: 

https://drive.google.com/drive/folders/105KlPk1ruF4SPQYdlwKkzR_SdRyLbvTJ?usp=sharing . 

  



187 
 

REFERÊNCIAS 
 
FACULDADE DE ARQUITETURA DA UFBA – FAUFBA. observaSSA – Observatório de 
Bairros Salvador. A Residência AU+E desenvolve ponto de higienização comunitário. 
Disponível em: <https://observatoriobairrossalvador.ufba.br/residencia-aue-desenvolve-ponto-
de-higienizacao-comunitario>. Acesso em: 18 jun. 2020. 
 

______. Semestre Letivo Suplementar 2020: Programação Didática. Salvador, 2020. 

FUNDAÇÃO PIERRE VERGER et al. 150 FOTOS PELA BAHIA: 150 fotógrafos unidos para 
ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade na Bahia em meio à pandemia da covid-19. 
Disponível em: <http://www.150fotospelabahia.com.br/>. Acesso em: 12 fev. 2020. 
 
LOCKE, E. A. et al. Goal setting and task performance: 1969–1980. Psychological Bulletin, v. 
90, n. 1, p. 125, 1981. 
 

MOBILIZA RAU+E et al. Manifesto e Recomendações Coletivas: Direito à Água e à 
Segurança Sanitária em Salvador | BA. Salvador, maio/2020. Disponível em: <https://residencia-
aue.ufba.br/pt-br/manifesto-direito-agua-e-recomendacoes-coletivas>. Acesso em: 12 fev. 2021. 

TECLIM. Rede de Tecnologias Limpas. Escola Politécnica da UFBA. AGUAPURA: Programa 
de Uso Racional da Água e Energia. Disponível em: 
<https://www.aguapuravianet.com.br/web/aguapura/4;unidade?tm=1&md=7>. Acesso em: 12 
fev. 2021. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA. Coronavírus. Orientações para a 
Comunidade Universitária – Ações e Medidas de Prevenção. Impressoras 3D e solidariedade: 
grupos da UFBA atuam na produção de máscaras hospitalares. Salvador, 12 de abril de 2020. 
Disponível em: <https://coronavirus.ufba.br/impressoras-3d-e-solidariedade-grupos-da-ufba-
atuam-na-producao-de-mascaras-hospitalares>. Acesso em: 04 maio 2020. 
 

______. Edgardigital. InterAGIRssa: projeto da UFBA mapeia ações e obstáculos ao combate 
ao coronavírus. Salvador, 2 de abril de 2020. Disponível em: 
<http://www.edgardigital.ufba.br/?p=16441>. Acesso em: 18 jun. 2020. 

______. Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura (SUMAI). Coordenação de 
Planejamento, Projetos e Obras. Relatório de acessibilidade: intervenções atuais e futuras. 
Salvador, 12 ago. 2016. 


