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mensagem

À Comunidade FAUFBA,

Resultado de amplo debate e significativo esforço coletivo, o Semestre 
Letivo Suplementar (SLS) 2020 da Faculdade de Arquitetura da UFBA será 
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.

Neste caderno sintetizamos a programação didática da FAUFBA, o 
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).

A Direção da FAUFBA agradece, portanto, ao árduo trabalho realizado por 
sua comunidade de professores, estudantes e técnicos administrativos, 
em especial aos Colegiados de Curso, à Coordenação Acadêmica, suas 
equipes técnicas, aos Núcleos Acadêmicos e ao DEA.

Desejamos à nossa comunidade um excelente trabalho neste SLS, 
momento em que seguiremos especialmente atentos aos nossos 
estudantes, cientes do cuidado pela educação superior pública gratuita, 
inclusiva e de excelência.

Bom trabalho!

Sergio Ekerman
João Maurício Ramos
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Diretor
Sergio Ekerman

Coordenador Administrativo e Financeiro
João Maurício Santana Ramos

Coordenadora Acadêmica
Lorena Claudia de Souza Moreira

Coordenadora do Colegiado Diurno
Ariadne Moraes Silva

Coordenadora do Colegiado Noturno
Natalie J. Groetalaars

Coordenador do PPG-AU
Nivaldo Vieira de Andrade Jr.

Coordenadora do MP-CECRE
Juliana C. Nery

Coordenadora da Residência AU+E 
Heliana Faria Mettig Rocha

Coordenadora do Núcleo de 
Expressão Gráfica, Projeto e Planejamento
Renata Burlacchini

Coordenador do Núcleo de 
Teoria e História, Projeto e Planejamento
Icaro Vilaça

Coordenador do Núcleo de Tecnologia, Projeto e Planejamento
Edson Fernandes
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Coordenação de Apoio Acadêmico 
André Luís de Macêdo Santos

Apoio Acadêmico 
Dayane Souza Santos
Jaime Lemos dos Santos Filho
Lucas Lima da Silva

Colegiado 
Janine Neves de Oliveira
Pedro Laurentino P. dos Santos
Telmo Araújo

Comissão de Elaboração do Regulamento do TFG
Carlos Bonfim
Érica Checcucci

Técnicos Administrativos Pós-Graduação
Dayane Sousa Alves
Leilane Alves de Argolo Santos
Luis Acácio
Maria de Lourdes Henriques da Silva

Diretório Estudantil de Arquitetura (DEA)
Franklin Pereira da Silva
Iago Germano
Tamires Ishiko

A Diretoria da FAUFBA agradece ao DEA 
pela colaboração na elaboração deste caderno.
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Objetivo

Este guia tem como objetivo registrar as atividades oferecidas aos 
estudantes da FAUFBA e de outros colegiados no Semestre Letivo 
Suplementar (SLS) 2020.

Informações Gerais

• É garantido aos estudantes adesão e desligamento facultativos, bem 
como posterior integralização de carga horária curricular.

• Participação no SLS não será considerada para cálculo: do tempo 
máximo para a integralização curricular e do Coeficiente de 
Rendimento (CR).

• Registro no Histórico Escolar apenas das atividades em que for 
aprovado.

• Limite máximo de 340 horas para estudantes de graduação.

• Inscrição via web – mesmo procedimento dos semestres regulares.

• Componente Curricular previsto no Projeto do curso - validação 
automática para integralização curricular do estudante.

• Oferta de componentes Obrigatórios e Optativos.

• Aproveitamento mediante solicitação do estudante ao Colegiado.

Diretrizes do SLS aprovadas pela Coordenação Acadêmica

1. Dar ênfase, no desenvolvimento geral dos Cursos de Graduação de 
Arquitetura e Urbanismo, à criação de novos componentes curriculares 
(do tipo “guarda-chuvas” ou “bolsões”) que possibilitem aos docentes 
fazer adaptações de disciplinas existentes, experimentações diversas 
e para o PPP, com posterior integralização curricular a pedido dos 
estudantes e à critério dos colegiados.

2. Deixar clara, na proposta de disciplina, a intenção de aproveitamento: 
explicitar em relação a qual componente curricular o docente 
responsável está tentando fazer a equivalência, caso haja essa 
intenção.

3. Buscar ofertar aos ingressantes, incluindo aqueles de outros 
colegiados, um grupo de disciplinas/atividades/módulos condizentes 
com as demandas e possibilidades de oferta e no que for mais 
adequado a cada curso.

 
4. Buscar ofertar os componentes curriculares obrigatórios necessários 

à integralização do curso aos concluintes da graduação.

5. Permitir ofertar componentes curriculares obrigatórios aos estudantes 
da pós-graduação.

6. Ressaltar que cabe ao docente responsável a decisão da viabilidade 
da oferta do componente no modo remoto, conforme a Resolução 
n. 01/2020 do CAE.
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7. Priorizar atividades que possam ser executadas/acompanhadas 
com tecnologias/equipamentos mais acessíveis, abrangendo o 
maior número de estudantes - incluindo aqueles que possuem 
equipamentos com limitações técnicas.

Calendário Acadêmico do SLS 2020

 Período Letivo
 08/09/2020 a 18/12/2020

 Inscrição em Componentes Curriculares
 31/08/2020 a 03/09/2020

 Consulta do Resultado da Matrícula WEB
 04/09/2020

 Complemento da matrícula web
 08/09/2020 a 22/09/2020

 Período de Ajustes
 23/09/2020 a 06/10/2020

 Registro de Notas
 18/12/2020 a 21/12/2020

Disciplinas Ofertadas

 Graduação

• Disciplinas existentes no currículo.

• Disciplina novas:
 
 - Temas Especiais (Bolsões) com carga horária de 68h
 - Disciplinas com códigos específicos e carga horária de 102h:
  - ARQB45 - BIM: Desenvolvimento, Integração 
    e Coordenação de Projetos
  - ARQB46 - Expressão Gráfica Aplicada 

• Disciplinas ofertadas pelo PPGAU com vagas para graduação.

 Pós-Graduação

• Disciplinas ofertadas pelo PPGAU
• Disciplinas ofertadas pelo MP-CECRE
• Disciplinas ofertadas pela RAU+E
• Disciplinas ofertadas pela graduação com vagas para o PPGAU

faculdade de
arquitetura

ufba



semestre
letivo
suplementar
2020

recomendações 
para escolha 

das disciplinas

orientações

faculdade de
arquitetura

ufba



10faculdade de arquitetura
semestre letivo suplementar 

orientações

1. Tenha atenção às indicações de disciplinas para ingressantes e 
concluintes. Caso você não faça parte de nenhum desses grupos, 
recomendamos que não se matricule nessas disciplinas, porque 
foram pensadas para esses grupos específicos.

2. Leia os planos de curso das disciplinas que lhe chamaram atenção. 
Por lá você conseguirá ter um parâmetro mais completo sobre as 
intenções e expectativas para a disciplina, além das condições 
necessárias de infraestrutura discente e conhecimento desejável 

3. Aproveite o SLS para pegar disciplinas dos bolsões. Nelas teremos 
análises, críticas, discussões que não vemos nas disciplinas do 
semestre regular e é uma ótima oportunidade de desenvolvermos 
novas perspectivas e conhecimentos na universidade.

4. Tenha atenção ao seu contexto emocional neste período que estamos 
vivendo. Não se obrigue a nada ou se sobrecarregue de disciplinas. 
Sua saúde mental é mais importante.

 
5. Aproveite as disciplinas que serão ofertadas pela pós-graduação de 

Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) e espelhadas para graduação. São 
oportunidades únicas.
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Qual a diferença entre EaD e Aulas remotas 
(aulas virtuais, aulas on-line)?
Uma atividade ou aula remota pode ser considerada uma solução 
temporária para continuar as atividades pedagógicas e tem como principal 
ferramenta a internet e são adotadas pontualmente, acompanhando 
o ensino presencial. Não se considera a aula remota uma modalidade 
ensino, diferentemente do EaD, que tem sua estrutura e metodologia 
pensados para garantir o ensino e educação a distância.

Atividades eventualmente realizadas antes do início 
do SLS serão consideradas para fins de avaliação?
Os docentes emitirão Plano de Ensino específico para as atividades que 
oferecerão dentro do SLS. Em tais planos, os docentes poderão decidir 
sobre considerar as atividades realizadas no semestre 2020.1.

Há um limite máximo de componentes 
em que posso me inscrever?
Sim. De acordo com a Resolução do CONSUNI o limite máximo é de 
340h, o equivalente à 5 disciplinas de 68h.

Quais atividades remotas de graduação 
estarão disponíveis no ambiente online?
Conforme a Resolução 01/2020 do Conselho Acadêmico de Ensino no 
Semestre Letivo Suplementar, poderão ser ofertados componentes 
curriculares previstos no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), como 
disciplina e/ou atividade, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e estágio 
curricular obrigatório, possíveis de serem realizados de forma não 
presencial, considerando sua adaptabilidade às metodologias de ensino 
e aprendizagem em ambiente colaborativo

Após o planejamento acadêmico para o SLS, um guia de matrícula será 
emitido relacionando as atividades disponíveis para cada estudante. As 
inscrições serão realizadas no SIACWEB, da mesma
forma que acontece nos semestres regulares.

Já cursei uma vez a matéria de Tópicos (ARQ141), 
vou poder cursar de novo no semestre suplementar?
Não. O sistema só permite cursar cada disciplina (cada código) uma 
vez. Por esse motivo que foram criados novos componentes de temas 
especiais, para não sobrecarregar o código de Tópicos (ARQ141).

Como será feito o registro no histórico escolar?
Apenas as disciplinas em que você for aprovado/a serão computadas no 
seu histórico. A nota, no entanto, não servirá para o cálculo do Coeficiente 
de Rendimento (CR).

Como eu consigo aproveitar as disciplinas 
do SLS para o resto do meu curso?
As disciplinas já existentes no currículo serão aproveitadas de acordo com 
sua respectiva modalidade (obrigatória ou optativa). As novas disciplinas, 
que estão dentro dos bolsões temáticos ou oferecidas pelo PPGAU 
podem ser aproveitadas de 3 formas: Como obrigatória, caso tenha 
sua equivalência aprovada e sinalizada. Como optativa ou como horas 
complementares se assim o estudante preferir.
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T010100
T020200
T030300

Seg. / Qua.
Seg. / Qua.
Seg. / Qua.

8h50 / 10h40
8h50 / 10h40
8h50 / 10h40

15
15
15

Marcelo Silva
Luciana Guerra

Ana Cecília

20 vagas p 
Arquitetura (12 

diurno, 8 noturno), 
25 vagas para 

outros colegiados

ARQ010 
Perspectiva

30 (18D + 12N)
30 (16D + 12N) 

5 (5D)

5 (5D)

5 (3D + 2N) 
5 (3D + 2N)

Sandra Miranda
Sandra Miranda

Elyane Lins

Marcio Cotrim

Fabiano Mikalauskas
Andrea Bastian

**

**

T010100
T020200

T010100
T020200

T010100

T010100

Ter.
Qui.

Ter. / Qui.
Ter. / Qui.

Qua.

Qui.

ARQ025 
Conforto 
Ambiental I

ARQ032 
História e Teoria da 
Arquitetura Brasileira

14h50 / 16h40
14h50 / 16h40

13h55 / 17h35

13h00 / 16h40

ARQ029 
História do 
Urbanismo 
e Planejamento 
Urbano

ARQ035 
Informática 
Aplicada II

8h50 / 10h40
8h50 / 10h40

10 (6D + 4N)Mariely Santana **T010100 Ter. / Qui.ARQ036 
Técnicas 
Retrospectivas

8h50 / 10h40

15 (11D + 4N)
15 (11D + 4N)

Marina Teixeira
Luciana Calixto

T000100
T000200

Seg. / Qua.
Seg. / Qua.

ARQ043
Estágio Curricular

16h40 / 18h30
16h40 / 18h30

13h / 14h50 10 (6D + 4N)Jorge BoureauARQ017
Plástica

T010100 Seg. / Qua.

ARQ003 
Descritiva I

T010100
T020200
T030300

T010100
T020200
T030300

T010100

Seg. / Qua. / Sex.
Seg. / Qua. / Sex.
Seg. / Qua. / Sex.

Seg. / Qua.
Seg. / Qua.
Seg. / Qua.

Seg. / Qua.

13h / 14h50
10h40 / 12h30
10h40 / 12h30

13h / 14h50

14h50 / 16h40
14h50 / 16h40
14h50 / 16h40

20
20
20

20

15
15
15

Izarosara Rahy
Adriana Sousa
Luciana Guerra

*
*
*

*
*
*

* / **

ARQ005 
Desenho 
Geométrico I

Renata Burlacchini
Larisssa Acatauassu

Jailson Cesar

João MaurícioARQ006 
Desenho 
Geométrico II

20
20
20
20

20
15
15
15
15

Leonardo Prazeres
Lorena Moreira

Paula Dunel
Cione Fona
José Neto

Elenice Apolinário
Paula Dunel

Elenice Apolinário
Adriana Sousa

*
*
*
*

ARQ011 
Desenho Técnico I

ARQ013
Descritiva IA

T010100
T020200
T030300
T040400
T050500

T010100
T020200
T030300
T040400

Ter. / Qui.
Ter. / Qui.
Ter. / Qui.

Seg. / Qua.
Seg. / Qua.

Seg. / Qua.
Seg. / Qua.
Ter. / Qui.
Ter. / Qui.

8h50 / 10h40
8h50 / 10h40
8h50 / 10h40 
10h40 / 12h30 
16h40 / 18h30

*
**
*
*
*

10h40 / 12h30
10h40 / 12h30 
8h50 / 10h40 
10h40 / 12h30

20 (12D + 8N)Thais PortelaT010100 Ter. / Qui.ARQ044
Introdução ao 
Trabalho Final de 
Graduação

13h / 14h50
13h / 13h55

**

https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls-perspectiva.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arq025_plano_ensino-sls_sandra_miranda.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/00_plano_de_ensino_arq032_sls_2020.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arq_029_plano_de_ensino-sls_aprov.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arq035-info_2_plano_de_ensino-sls.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_tecnicas_final.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arq043_plano_de_ensino_sls_0.pdf
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12 (7D + 5N)
12 (7D + 5N)

Fernando Ribeiro
Leonardo Prazeres

T010000
T020000

Qua. / Sex.
Qua. / Sex.

ARQ136 
Computação
Gráfica 
Aplicada I

14h50 / 17h35
14h50 / 17h35

Equivalente a
ARQ026 + ARQ035

ou
ARQA25 + ARQA37 

20 (8D + 12N)
18 (11D + 7N)

Marta Alves
Aline Figueirôa

ARQA53 – 
Paisagismo do 
Curso Noturno

T010000
T020000

Ter. / Qui.
Ter. / Qui.

ARQ139
Introdução à 
Arquitetura da 
Paisagem

18h30 / 20h20
16h40 / 18h30

5 vagas em cada 
turma para 

o curso diurno

Carlos Bomfim
André Lissonger

Carlos Bahia 
Fernando Ferraz
Gabriela Sampaio

Heliana Mettig
João Maurício

Renata Burlacchini
Luciana Calixto
Marcio Campos

Marcos Rodrigues
Maria das 

Graças Gondim
Marina Coelho

Mauricio 
Felzemburg

Ariadne Moraes
Marta Alves

Érica Checcucci
Aline Figueirôa

Federico Calabrese
Fabio Velame

Marcia Sant’anna
Ícaro Vilaça

Mariely Santana
Marcos Queiroz

Eduardo Carvalho
Sergio Ekerman

Lidia Quieto
Mauricio Chagas
Gabriela Leandro

Thais Rosa
José Fernando 

Minho
José Neto

Nivaldo Andrade
Maria das 

Graças Gondim
Any Ivo

Neilton Dórea
Leandro Souza

T010100
T000200
T030300
T040400
T050500
T060600
T070700
T080800
T090900
T101000
T111100
T121200

T131300
T141400

T151500
T161600
T171700
T181800
T191900
T202000
T212100
T222200
T232300
T242400
T252500
T262600
T272700
T282800
T292900
T303000
T313100

T323200
T333300
T343400

T353500
T363600
T373700

A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar

A combinar
A combinar

A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar

A combinar
A combinar
A combinar

A combinar
A combinar
A combinar

A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar

A combinar
A combinar

A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar

A combinar
A combinar
A combinar

A combinar
A combinar
A combinar

ARQ045
Trabalho 
Final de 
Graduação

30 (18D + 12N)
30 (18D + 12N)

Guivaldo Baptista
Guivaldo Baptista

T010000
T020000

Ter.
Ter.

ARQ046 
Ética

7h / 8h50
8h50 / 10h40

ARQ141
Tópicos de 
Arquitetura 
e Urbanismo

10 (6D + 4N)Antônio Pedro Introdução à 
Arquitetura 
Hospitalar

T010100 Ter. / Qui. 7h / 8h50

https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arq136_plano_de_ensino-sls-assinado.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_arq_139_arquitetura_da_paisagem.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arq_141-topicos-introducao_arq_hospitalar-antonio_pedro_carvalho.pdf
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5 vagas em cada 
turma para 

o curso noturno

Anna Karla Arruda
André Lissonger
Carlos Bomfim

Fernando Ferraz
Renata Burlacchini

Mauricio 
Felzemburg

Aline Figueirôa
Marina Coelho
Aline Barroso
Marta Alves

Edson Fernandes
Mariely Santana

Dilton Lopes
José Fernando 

Minho
Nivaldo Andrade

Lidia Quieto
Ícaro Vilaça

Federico Calabrese
Leandro Souza

T010100
T000200
T030300
T040400
T050500
T060600

T070700
T080800
T090900
T101000
T111100
T121200
T131300
T141400

T151500
T161600
T171700
T181800
T191900

A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar

A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar

A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar

A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar

A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar

A combinar
A combinar
A combinar
A combinar
A combinar

ARQA57
Trabalho 
Final de 
Graduação

30Kaique Moreira10h40 / 12h30T010000 Ter. / Qui.ENG021
Mecânica 
das Estruturas

30Giada Bertazzi7h00 / 8h50T010000 Seg. / Qua. / Sex.ENG025
Int. Sistemas 
Estruturais

30Ricardo Fernandes10h40 / 12h30T010000 Ter. / Qui.ENG023
Técnicas 
Construtivas I

30 (15D + 15N)André LissongerT010000 Seg. / Qua.ARQA42 
História da 
Arquitetura III

18h30 / 20h20

20 (8D + 12N)Nei BarretoT010100 Seg.ARQA18 
Elementos 
de Cálculo

18h30 / 22h10 ***

55 (22D + 33N)Maurício 
Felzemburgh

T010100 Ter.ARQA49 
Construções II

18h30 / 22h10

30 (12D + 18N)Daniel PazT010100 Seg. / Qua.ARQA27
Estética

16h40 / 18h30

15 (5D + 10N)
15 (5D + 10N)

Anna Karla Arruda
Anna Karla Arruda

T010100
T020200

Ter.
Qui.

ARQA56
Estágio 
Supervisionado

18h30 / 20h20
18h30 / 20h20

30Jardel Pereira 
Gonçalves

10h40 / 12h30T010000 Ter.ENGN93
Tópicos de 
Construção 
para Arq. e Urb.

30Edvaldo Suzarthe7h00 / 8h50T010000 Seg. / A combinarFIS130
Física Geral

https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_curso_faufba_-_arqa49_-_construcoes_ii_-_2020.2.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_-_estetica.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_arqa56_estagio_supervisionado_r2.pdf


disciplina turma dias horário docente observação módulo de
estudantes

17faculdade de arquitetura
semestre letivo suplementar 

2

10

40

Edgilson Tavares

Urpy Montoya 
Uriarte

Nelson Pretto

18h30 / 20h20

14h50 / 16h40

18h30 / 22h20

T010000

T010000

T010000

Seg.

Qui.

Seg.

ACCS
Políticas Públicas 
Diversidade

FCHL90
Antropologia, 
Cartografia e 
Movimentos Sociais

EDCK80
Polêmicas 
Contemporâneas 
em Casa

* | Outros Colegiados.
** | Disciplina para concluintes.
*** | Disciplina para ingressantes.

Notas

4André Luis 
Nascimento

19h25 / 21h15T010000 Ter.ACCS
Memória do 
Povo Negro



semestre
letivo
suplementar
2020

graduação
temas

especiais
(bolsões) e
disciplinas 

com códigos 
específicos

programação
didática

faculdade de
arquitetura

ufba



disciplina turma dias horário docente observação módulo de
estudantes

19faculdade de arquitetura
semestre letivo suplementar 

15 (9D + 6N)
15 (9D + 6N)

10 (6D + 4N)
10 (6D + 4N)

15 (9D+6N)

15 (9D+6N)

6 (4D+2N)
7 (4D+3N)
7 (4D+3N)

20 (12D+8N)

Equivalente a
ARQ018 ou ARQA15

Equivalente 
a ARQ027

Equivalente 
a ARQ032

Equivalente 
a ARQ029

Equivalente 
a ARQ029

10 (6D + 4N)

10 (6D + 4N)

10 (6D + 4N)

25 (15D + 10N)

8 (7D + 1N)
8 (7D + 1N)
8 (7D + 1N)
8 (7D + 1N)

10 (8D + 2N)
10 (8D + 2N)

Corpo, Arquitetura 
e Cidade: Políticas 
do Espaço

Gênero, Natureza, 
Cidade e Arquitetura

História, 
Historiografia 
e Crítica da 
Arquitetura e do 
Urbanismo Moderno

Arquitetura 
Popular e 
Patrimônio

Sobrevivências 
Coloniais entre 
Modernidades: 
Arqueologias da 
Arquitetura e da 
Cidade no Brasil

O Meio Ambiente 
Urbano: 
Tensionamentos e 
Experimentações 
em Urbanismo 
e Planejamento 
Urbano

Salvador: História-
crítica da Cidade 
Colonial à Metrópole 
Contemporânea

SHCU – 30 
anos: História 
e Historiografia 
da Cidade e do 
Urbanismo

O Desenvolvimento 
Sustentável do 
Recôncavo Baiano

Ícaro Vilaça
Eduardo Rocha

José Carlos Huapaya
Marta Alves

Ana Carolina 
Bierrenbach
Juliana Nery

Marcia Sant’anna
Mariely Santana

Daniel Paz

Dilton Lopes

Aline Barroso

Mayara Araujo

Sanane Sampaio

Luiz Antônio
 Cardoso

Dilton Lopes
Fabio Velame

José Carlos Huapaya
Paola Berenstein

Luis Baqueiro
Paulo Rocha

14h50 / 16h40 
+ a combinar
14h50 / 16h40 
+ a combinar
14h50 / 16h40 
+ a combinar

13h55/17h35

08h50 / 12h30
08h50 / 12h30
08h50 / 12h30
08h50 / 12h30

10h40 / 12h30
10h40 / 12h30

T010100
T000200

T030300
T040400

T050500

T060600

T070700
T080800
T090900

T101000

T010100

T000200

T030300

T040400

T050500
T060600
T070700
T080800

T090900
T101000

Qui.
Qui.

Qua.
Qua.

Ter. / Qua.

Ter. / Qua.

Ter. / Qui.
Ter. / Qui.
Ter. / Qui.

Qui.

Qui.

Qui.

QuI.

Qua.

Sex.
Sex.
Sex.
Sex.

Ter. / Qui.
Ter. / Qui.

ARQB37
Temas Especiais em Teoria e História 
da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo

14h50 / 18h30
14h50 / 18h30

8h50 / 12h30
8h50 / 12h30

10h40 / 11h35 (Ter.) 
13:55 / 16h40 (Qua.)
10h40 / 11h35 (Ter.) 

13h55 / 16h40 (Qua.)

10h40 / 12h30
10h40 / 12h30
10h40 / 12h30

13h / 16h40

ARQB38
Temas Especiais em 
Planejamento Urbano e Regional

https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arqb37_corpo_arquitetura_cidade.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arqb37_corpo_arquitetura_cidade.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arqb37_corpo_arquitetura_cidade.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino_-_genero_natureza_cidade_e_arquitetura.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino_-_genero_natureza_cidade_e_arquitetura.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_tethaup_historia_historigrafia_e_critica_arq_urb_moderno_.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_tethaup_historia_historigrafia_e_critica_arq_urb_moderno_.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_tethaup_historia_historigrafia_e_critica_arq_urb_moderno_.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_tethaup_historia_historigrafia_e_critica_arq_urb_moderno_.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_tethaup_historia_historigrafia_e_critica_arq_urb_moderno_.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_arqb37_arquitetura_popular.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_arqb37_arquitetura_popular.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_arqb37_arquitetura_popular.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/00_plano_de_ensino_scem_sls_2020.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/00_plano_de_ensino_scem_sls_2020.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/00_plano_de_ensino_scem_sls_2020.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/00_plano_de_ensino_scem_sls_2020.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/00_plano_de_ensino_scem_sls_2020.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/00_plano_de_ensino_scem_sls_2020.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arqb38-plano_de_ensino-sls_tepur_o_meio_ambiente_urbano_r1.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arqb38-plano_de_ensino-sls_tepur_o_meio_ambiente_urbano_r1.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arqb38-plano_de_ensino-sls_tepur_o_meio_ambiente_urbano_r1.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arqb38-plano_de_ensino-sls_tepur_o_meio_ambiente_urbano_r1.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arqb38-plano_de_ensino-sls_tepur_o_meio_ambiente_urbano_r1.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arqb38-plano_de_ensino-sls_tepur_o_meio_ambiente_urbano_r1.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arqb38-plano_de_ensino-sls_tepur_o_meio_ambiente_urbano_r1.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_curso-sls_salvador_historia_critica_0.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_curso-sls_salvador_historia_critica_0.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_curso-sls_salvador_historia_critica_0.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_curso-sls_salvador_historia_critica_0.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/00_plano_de_ensino_shcu_sls_2020.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/00_plano_de_ensino_shcu_sls_2020.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/00_plano_de_ensino_shcu_sls_2020.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/00_plano_de_ensino_shcu_sls_2020.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/00_plano_de_ensino_shcu_sls_2020.pdf


disciplina turma dias horário docente observação módulo de
estudantes

20faculdade de arquitetura
semestre letivo suplementar 

15 (9D + 6N)

12 (6D + 6N)

12 (6D + 6N)
12 (6D + 6N)
12 (6D + 6N)
12 (6D + 6N)

10 (3D + 7N)
10 (3D + 7N)

15 (9D + 6N)
15 (9D + 6N)
15 (9D + 6N)
15 (9D + 6N)

10 (6D + 4N)
10 (6D + 4N) 

15 (9D + 6N)
15 (9D + 6N)
15 (9D + 6N)

10(9D+1N)

Free and Open 
Source Softwares 
(FOSS) aplicados ao 
Planejamento e ao 
Projeto

Oficina de Projetos 
Digital I - B

Projeto executivo 
e construção da 
arquitetura

Os Sistemas 
Estruturais e sua 
integração com a 
Arquitetura

Estudo de 
soluções projetuais 
impactantes 
no projeto de 
edificações

Questões sobre 
o Habitar

Fundamentos de 
Iluminação Artificial 
e Acústica

Fernando Ferraz

Maurício 
Felzemburgh

Carlos Bomfim
José Neto

Marcos Queiroz
Eduardo Carvalho

Sergio Ekerman
Edson Fernandes

Eduardo Prado
Luiz Alberto Leal

Rita Dione
Rosana Muñoz

Roberio Coêlho
José Antonio 

Ribeiro de Lima

Marcia Freire
Roberio Coêlho
Valdinei Lopes

Carolina Vieira

A matrícula dessa 
disciplina deve ser 
junto à disciplina 
ARQB43 - Temas 

Especiais em Proje-
tos de Arquitetura, 
Urbanismo e Paisa-
gismo: Oficina de 

Projetos Digital I - A 
(turma 01, 02, 03, 04 
ou 05), para permitir 
a complementação 

da carga horária 
semanal de 8 h (que 
juntas irão corres-

ponder ao conteúdo 
de primeiro semes-

tre de Oficina de 
Projeto III).

Equivalente 
a ARQ023 

ou ARQA45

14h50 / 18h30

18h30 / 22h10 
+ a combinar

16h40 / 18h30
16h40 / 18h30

14h50 / 16h40
14h50 / 16h40
14h50 / 16h40
14h50 / 16h40

10h40 / 12h30
10h40 / 12h30

14h50 / 16h40
14h50 / 16h40
14h50 / 16h40

16h40 / 18h30 
+ a combinar

T010000

T010100

T020200
T030300
T040400
T050500

T060600
T070700

T080800
T090900
T101000
T111100

T121200
T131300

T141400
T151500
T161600

T171700

Qui.

Qua.

Qua.
Qua.
Qua.
Qua.

Seg. / Qua.
Seg. / Qua.

Seg. / Sex.
Seg. / Sex.
Seg. / Sex.
Seg. / Sex.

Ter. / Qui.
Ter. / Qui.

Ter. / Qui.
Ter. / Qui.
Ter. / Qui.

Ter.

ARQB39
Temas Especiais em Computação Aplicada 
ao Planejamento e Projeto

ARQB40
Temas Especiais em Tecnologia I

https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arqb39_tecapp-sls.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arqb39_tecapp-sls.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arqb39_tecapp-sls.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arqb39_tecapp-sls.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arqb39_tecapp-sls.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arqb40_-_tec_i_t6_sergio_ekerman_t7_edson_fernandes_projeto_executivo_e_construcao_da_arquitetura.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arqb40_-_tec_i_t6_sergio_ekerman_t7_edson_fernandes_projeto_executivo_e_construcao_da_arquitetura.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/arqb40_-_tec_i_t6_sergio_ekerman_t7_edson_fernandes_projeto_executivo_e_construcao_da_arquitetura.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/os_sistemas_estruturais_e_a_arquitetura.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/os_sistemas_estruturais_e_a_arquitetura.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/os_sistemas_estruturais_e_a_arquitetura.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/os_sistemas_estruturais_e_a_arquitetura.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/sls_arqb40_solucoes_projetuais_impactantes.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/sls_arqb40_solucoes_projetuais_impactantes.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/sls_arqb40_solucoes_projetuais_impactantes.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/sls_arqb40_solucoes_projetuais_impactantes.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/sls_arqb40_solucoes_projetuais_impactantes.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/sls_arqb40_questoes_sobre_o_habitar.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/sls_arqb40_questoes_sobre_o_habitar.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_-_fundamentos_de_iluminacao_artificial_e_acustica_carolina_n._vieira.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_-_fundamentos_de_iluminacao_artificial_e_acustica_carolina_n._vieira.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_-_fundamentos_de_iluminacao_artificial_e_acustica_carolina_n._vieira.pdf


disciplina turma dias horário docente observação módulo de
estudantes

21faculdade de arquitetura
semestre letivo suplementar 

5 (3D + 2N) 
5 (3D + 2N)

10 (6D + 4N)
10 (6D + 4N)

5 (3D + 2N)
5 (3D + 2N)
5 (3D + 2N)
5 (3D + 2N)

15 (9D + 6N)

Clima Urbano em 
Salvador: Teoria e 
Prática

A Pequena Escala 
em Arquitetura: o 
Detalhe do Espaço 
Construído

Assessoria 
Tecnológica
ao TFG

Instalações 
Hidrossanitárias e a 
Sustentabilidade de 
Edificações

Carolina Vieira
Tereza Freire

Cione Fona Garcia
Pedro Nery

Eduardo Prado
Luiz Alberto Leal

Rita Dione
Rosana Muñoz

José Antonio 
Ribeiro de Lima

14h50 / 18h30
14h50 / 18h30

14h50 / 18h30
14h50 / 18h30

16h40 / 18h30 (Seg.) 
10h40 / 12h30 (Sex.)

14h50/16h40

T010100
T020200

T030300
T040400

T050500
T060600
T070700
T080800

T090900

Qua.
Qua.

Qua.
Qua.

Seg. / Sex.
Seg. / Sex.
Seg. / Sex.
Seg. / Sex.

Ter. / Qui.

ARQB41
Temas Especiais em Tecnologias II

12 (6D + 6N)

12 (6D + 6N)
12 (6D + 6N)
12 (6D + 6N)
12 (6D + 6N)

10 (6D + 4N)

10 (6D + 4N)
10 (6D + 4N)
10 (6D + 4N)

10 (7D + 3N)
10 (7D + 3N)

20 (12D + 8N)

Oficina de 
Projetos Digital I - A

O HABITAR, 
Tecnoespaçotempo 
na Paisagem Urbana 
Contemporânea

O TFG na 
Perspectiva da 
Atuação Profissional

Método e 
Criação: Diálogos 
Contemporâneos

Entre Teoria e 
Prática Projetual

Maurício 
Felzemburgh

Carlos Bomfim
José Neto

Marcos Queiroz
Eduardo Carvalho

Neilton Dórea

Carlos Bahia
Gabriela Gusmão
Márcio Campos

Lídia Quieto
Márcio Campos

Federico Calabrese

18h30 / 22h10 
+ a combinar

10h40 / 12h30

16h40 / 18h30
16h40 / 18h30
16h40 / 18h30

14h50 / 16h40
14h50 / 16h40

10h40 / 12h30

T010100

T020200
T030300
T040400
T050500

T060600

T070700
T080800
T090900

T101000
T111100

T121200

Seg.

Seg.
Seg.
Seg.
Seg.

Ter. / Qui.

Ter. / Qui.
Ter. / Qui.
Ter. / Qui.

Ter. / Sex.
Ter. / Sex.

Ter. / Qui.

ARQB43
Temas Especiais em Projetos 
de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo

Disciplina optativa 
para concluintes, 
cursando TFG.

Equivalente 
a ARQ039 

ou ARQA53

A matrícula dessa 
disciplina deve ser 
junto à disciplina 
ARQB43 - Temas 

Especiais em Proje-
tos de Arquitetura, 
Urbanismo e Paisa-
gismo: Oficina de 

Projetos Digital I - A 
(turma 01, 02, 03, 04 
ou 05), para permitir 
a complementação 

da carga horária 
semanal de 8 h (que 
juntas irão corres-

ponder ao conteúdo 
de primeiro semes-

tre de Oficina de 
Projeto III).

https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_-_aqrb41clima_urbano_em_salvador_teoria_e_pratica.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_-_aqrb41clima_urbano_em_salvador_teoria_e_pratica.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_-_aqrb41clima_urbano_em_salvador_teoria_e_pratica.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_arqb41_2.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_arqb41_2.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_arqb41_2.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_arqb41_2.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/assessoria_tecnologica_ao_tfg.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/assessoria_tecnologica_ao_tfg.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/assessoria_tecnologica_ao_tfg.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/sls_arqb41_instalacoes_hidrossanitarias_e_sustentabilidade.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/sls_arqb41_instalacoes_hidrossanitarias_e_sustentabilidade.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/sls_arqb41_instalacoes_hidrossanitarias_e_sustentabilidade.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/sls_arqb41_instalacoes_hidrossanitarias_e_sustentabilidade.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino_sls_-_arqb43_marcio_correia_campos.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino_sls_-_arqb43_marcio_correia_campos.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino_sls_-_arqb43_marcio_correia_campos.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino_sls_-_arqb43_marcio_correia_campos.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino_sls_-_arqb43_marcio_correia_campos.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino_sls_-_arqb43_marcio_correia_campos.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/entre_teoria_e_pratica.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/entre_teoria_e_pratica.pdf
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16h40 / 18h30

14h50 / 16h40
14h50 / 16h40

45 (27D + 18N)

10 (6D + 4N)
10 (6D + 4N)

Entendendo a 
Arquitetura pelo 
Desenho

Desenho de 
Observação - uma 
perspectiva da casa 
a partir de seu/sua 
morador/moradora

Daniel Paz

Ida Pela
Ariadne Moraes

T010100

T020200
T030300

Ter. / Qui.

Seg. / Qua.
Seg. / Qua.

ARQB42
Temas Especiais em 
Expressão e Representação Gráfica

15 (1D + 14N)
15 (1D + 14N)
15 (1D + 14N)

10 (6D + 4N)
10 (6D + 4N)
10 (6D + 4N)

Arquitetura e 
Urbanismo: 
Qual Formação 
Queremos? - 
Repensando o PPP 
do Curso Noturno

Cenas em Debates: 
Tópicos em 
Arquitetura, Cidades 
e Territórios

Aline Barroso
Roberio Coêlho
Marina Teixeira 

Any Ivo
Mauricio chagas

Fabio Velame

18h30 / 22h10 
+ a combinar

14h50/16h40
14h50/16h40
14h50/16h40

T010100
T020200
T030300

T040400
T050500
T060600

Qui.
Qui.
Qui.

Seg. / Qua.
Seg. / Qua.
Seg. / Qua.

ARQB44
Temas Especiais em 
Arquitetura e Transdisciplinaridade

Arquitetura e 
Indústria: reuso 
adaptativo em 
edifícios modernos, 
industriais e pré-
fabricados

Relatos de um 
aprendizado: sobre 
a arquitetura de Lelé

Leitura da Paisagem 
Urbana: Teoria e 
Método
Introdução ao 
Processo Criativo

Introdução ao 
Processo Criativo

T131300
T141400

T151500
T161600

T171700

T181800
T191900

Sex.
Sex.

Qua.
Qua.

Seg. / Qua.

Ter. / Sex.
Ter. / Sex.

Ceila Cardoso
José Fernando 

Minho

Ceila Cardoso
José Fernando 

Minho

Marcos Rodrigues

Lídia Quieto
Ana Cecília

14h50 / 18h30
14h50 / 18h30

14h50 / 18h30
+ a combinar

8h50 / 10h40

10h40 / 12h30
10h40 / 12h30

10 (6D + 4N)
10 (6D + 4N)

10 (6D + 4N)
10 (6D + 4N)

10 (6D + 4N)

10 (6D + 4N)
10 (6D + 4N)

Equivalente a 
ARQ018 ou ARQA15

***

***
***

ARQB43
Temas Especiais em Projetos 
de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo

* | Outros Colegiados.
** | Disciplina para concluintes.
*** | Disciplina para ingressantes.

Notas

https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_-_temas_especiais_em_expressao_e_representacao_grafica_entendendo_a_arquitetura_pelo_desenho.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_-_temas_especiais_em_expressao_e_representacao_grafica_entendendo_a_arquitetura_pelo_desenho.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_-_temas_especiais_em_expressao_e_representacao_grafica_entendendo_a_arquitetura_pelo_desenho.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_desenho_de_observacao_ariadne_m_silva_e_ida_matilde_pela.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_desenho_de_observacao_ariadne_m_silva_e_ida_matilde_pela.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_desenho_de_observacao_ariadne_m_silva_e_ida_matilde_pela.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_desenho_de_observacao_ariadne_m_silva_e_ida_matilde_pela.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-sls_desenho_de_observacao_ariadne_m_silva_e_ida_matilde_pela.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino_arqb44_t04_t05_t06_0.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino_arqb44_t04_t05_t06_0.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino_arqb44_t04_t05_t06_0.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino_arqb44_t04_t05_t06_0.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/reuso_plano_de_ensinofinal-sls.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/reuso_plano_de_ensinofinal-sls.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/reuso_plano_de_ensinofinal-sls.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/reuso_plano_de_ensinofinal-sls.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/reuso_plano_de_ensinofinal-sls.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/reuso_plano_de_ensinofinal-sls.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/reuso_plano_de_ensinofinal-sls.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/reuso_plano_de_ensinofinal-sls.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/reuso_plano_de_ensinofinal-sls.pdf
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10 (8D + 2N)
10 (8D + 2N)
10 (8D + 2N)

Izarosara Rahy
João Maurício
Heliana Mettig

14h50 / 16h40 
+ a combinar

T010100
T020200
T030300

Seg. / Qua.
Seg. / Qua.
Seg. / Qua.

ARQB46
Expressão 
Gráfica 
Aplicada

Equivalente a 
ARQ051 ou 

ARQ003 + ARQ004 
ou ARQA20

* | Outros Colegiados.
** | Disciplina para concluintes.
*** | Disciplina para ingressantes.

Notas

5 (4D + 1N)
5 (4D + 1N)
5 (4D + 1N)
5 (3D + 2N)
5 (3D + 2N)

Arivaldo Amorim
Érica Checcucci
Andrea Bastian

Fabiano Mikalauskas
Natalie Groetelaars

13h55 / 16h40
13h55 / 16h40
13h55 / 16h40
13h55 / 16h40
13h55 / 16h40

T010100
T020200
T030300
T040400
T050500

Ter. / Qui.
Ter. / Qui.
Ter. / Qui.
Ter. / Qui.
Ter. / Qui.

ARQB45
BIM: 
Desenvolvimento, 
Integração e 
Coordenação de 
Projetos

Disciplinas com Códigos Específicos

https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_ensino_arqb46_expressao_grafica_aplicada.pdf
https://arquitetura.ufba.br/sites/arquitetura.ufba.br/files/plano_de_ensino-arqb45-bim_desenvolvimento_integracao_e_coordenacao_de_projetos.pdf
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Regulamento do Trabalho Final de Graduação (TFG) para o 
Semestre Letivo Suplementar (SLS) dos Cursos Diurno e Noturno de 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA

Considerando a RESOLUÇÃO no 01/2020 do Conselho Universitário da 
UFBA - CONSUNI, que dispõe sobre a suspensão de atividades acadêmicas 
e administrativas presenciais no período da pandemia da COVID-19 e cria 
um Semestre Letivo Suplementar (SLS) no ano 2020;

Considerando a RESOLUÇÃO no 01/2020 do Conselho Superior de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da UFBA - CONSEPE, que aprova o Calendário 
Acadêmico do SLS para o ano 2020;

Considerando a RESOLUÇÃO no 01/2020 do Conselho Acadêmico de 
Ensino da UFBA – CAE, que regulamenta as atividades de ensino não 
presencial do SLS em caráter excepcional e temporário, para os cursos de 
graduação e de pós-graduação stricto sensu;

Os Colegiados dos cursos Diurno e Noturno de Graduação em Arquitetura 
e Urbanismo aprovam este Regulamento, a ser obedecido em caráter 
excepcional, apenas durante o Semestre Letivo Suplementar do ano de 
2020.

Art. 1º 
Esta normativa ajusta e regulamenta questões específicas referentes ao 
Trabalho Final de Graduação (TFG) para o Semestre Letivo Suplementar 
(SLS). As orientações omissas neste Regulamento devem seguir as normas 
específicas dos regulamentos do TFG do curso de origem do estudante, 
Diurno ou Noturno, como o objetivo do TFG e a composição das bancas 
de defesa. Para o SLS, deverão ser usados formulários específicos, anexos 
a este Regulamento, a serem enviados pelos orientadores aos colegiados 
de origem dos estudantes.

Art. 2º 
Os estudantes aptos a cursarem o TFG (ARQ045 – Trabalho Final de 
Graduação no Curso Diurno ou ARQA57 – Trabalho Final de Graduação 
no Curso Noturno) serão matriculados no SLS após o envio, pelo seu 
orientador, do Formulário de Inscrição em TFG no SLS.

§ Parágrafo único. Em caso de necessidade de quebra de pré-requisito 
para cursar TFG, o estudante deverá avisar seu orientador, para que ele 
possa marcar a opção correta no Formulário de Inscrição em TFG. Deve 
também estar atento às instruções do colegiado e verificar se a disciplina 
a ser cursada em paralelo será ofertada no SLS. Se a disciplina não for 
ofertada, o estudante não poderá se inscrever em TFG no SLS.

Art. 3º 
Todo o trabalho a ser desenvolvido no componente curricular TFG deve 
ser realizado, exclusivamente, em modalidade não presencial durante o 
SLS e todos os documentos relativos ao TFG devem ser enviados por 
e-mail ao Colegiado de origem do estudante.
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Art. 4º 
Fica definido o seguinte Calendário do TFG e procedimentos associados:

I – Data limite para envio, por e-mail, do Formulário de inscrição em TFG 
do SLS: 31/08/2020.

II – Início do Semestre Letivo Suplementar: 08/09/2020.

III – Data limite para que o estudante se declare como concluinte no 
Colegiado (requisito necessário para início dos trâmites legais para sua 
futura Colação de Grau): 12/10/2020.

IV - Data limite para a realização da pré-banca e para envio ao e-mail 
do Colegiado, pelos orientadores, do parecer emitido pelos avaliadores: 
03/11/2020.

V – Data limite para o estudante responder ao Formulário de 
Cadastramento de Defesa Final que será enviado pelo Colegiado a todos 
os estudantes que tiveram aprovação na pré-banca: 30/11/2020.

VI – Período de realização das bancas de Defesa Final (“Semana de TFG 
da FAUFBA 2020 do SLS”): 7 a 18/12/2020.

VII – Data limite para envio, pelos orientadores, do Parecer de Defesa Final 
de TFG e das Notas Finais obtidas pelos seus orientandos: 18/12/2020.

Art. 5º 
A pré-banca e a Banca de Defesa Final do TFG devem ser organizadas 
pelo orientador, que escolherá a plataforma para criar a sala virtual onde 
ocorrerá a apresentação e avaliação do trabalho desenvolvido pelo 
estudante.

§ 1º O formulário de Cadastramento de Defesa Final deve conter 
informações sobre o título do trabalho, membros da banca e também o 
link para acesso a sala virtual na qual ocorrerá a Defesa Final (que deve ser 
criado pelo orientador em plataforma de sua livre escolha - sugere-se o 
Google Meet que permite agendar com antecedência e é de livre acesso). 
Este formulário servirá de base para o Colegiado emitir declarações 
comprobatórias aos membros da banca, orientador e eventualmente co-
orientador ou consultor e providenciar a divulgação da defesa do TFG na 
“Programação da Semana de TFG da FAUFBA 2020 do SLS”.

§ 2º No caso da Banca de Defesa Final, o orientador deve informar ao 
estudante o link para acesso a sala virtual onde ocorrerá a defesa, até 
a data limite de 30/11/2020, para que o orientando possa responder ao 
Formulário de Cadastramento de Defesa Final que será enviado pelo 
Colegiado.

Art. 6º 
Fica facultado ao estudante enviar aos avaliadores, além do trabalho 
desenvolvido para a pré-banca e para a Banca de Defesa Final, um vídeo 
com sua apresentação do trabalho desenvolvido, de modo a reduzir o 
tempo do encontro síncrono da avaliação, seguindo a recomendação 
constante no Art. 8o § 4o quanto ao tempo de defesa.
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Parágrafo único. Caso o estudante envie o vídeo da apresentação junto ao 
trabalho (dossiê, pranchas e demais elementos constituintes do produto) 
– na pré- banca e/ou banca final - fica facultado aos avaliadores que estes 
enviem suas arguições por escrito ao estudante – em alinhamento com o 
orientador - e que estas arguições sejam lidas durante a defesa para que 
o estudante possa respondê-las durante a avaliação.

Art. 7º 
Sobre a pré-banca, são possíveis três situações:

I – Caso o estudante prefira fazer a apresentação do trabalho de 
forma síncrona, com a presença de todos os avaliadores na sala virtual 
(sem usar o recurso do envio prévio do vídeo), a pré-banca inicia-se 
com a exposição do estudante. Em seguida, realiza-se a arguição dos 
avaliadores, passando ao tempo de resposta para o estudante. Concluída 
esta etapa, o estudante deverá sair da sala virtual para que a banca 
preencha o formulário de avaliação, voltando, na sequência, para tomar 
conhecimento do resultado da pré-banca.

II – Caso o estudante envie anteriormente o vídeo apresentando seu 
trabalho aos avaliadores, a pré-banca inicia-se pela arguição dos 
avaliadores, passando ao tempo de resposta para o estudante. Concluída 
esta etapa, o estudante deverá sair da sala virtual para que a banca 
preencha o formulário de avaliação. Na sequência, o estudante será 
convidado a retornar à sala para conhecimento da avaliação.

III – Caso o estudante envie anteriormente o vídeo aos avaliadores e 
estes encaminhem suas arguições por escrito, a pré-banca inicia-se com 
a defesa e comentários do estudante sobre as observações realizadas. 
Concluída esta etapa, o estudante deverá sair da sala virtual para que a 
banca preencha o formulário de avaliação. Na sequência, o estudante 
será convidado a retornar à sala para conhecimento da avaliação.

§ 1º É facultado à banca autorizar a permanência do estudante na 
sala virtual durante todo o tempo da pré-banca, inclusive durante o 
preenchimento do formulário de avaliação.

§ 2º Finalizada a pré-banca, os avaliadores devem enviar o Formulário de 
avaliação de pré-banca de TFG para o orientador. O Orientador deve 
assinar este documento e encaminhá-lo ao Colegiado e ao estudante, até 
a data limite definida no Art. 4o.

Art. 8º
Sobre a Banca de Defesa Final, são possíveis as seguintes situações:

I – O estudante poderá fazer a apresentação do trabalho de forma 
síncrona, com a presença de todos os avaliadores na sala virtual (sem usar 
o recurso do envio prévio do vídeo). Neste caso, a Banca de Defesa Final 
inicia-se com a exposição do estudante. Em seguida realiza-se a arguição 
dos avaliadores, passando ao tempo de resposta para o estudante. 
Concluída esta etapa, os avaliadores devem se reunir em outra sala virtual 
para preencher o formulário de avaliação, retornar à sessão pública e 
divulgar o resultado final do TFG.
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II – O estudante poderá optar por enviar o vídeo de apresentação de seu 
trabalho previamente apenas para os avaliadores. Neste caso, a banca de 
Defesa Final iniciará pela exibição do vídeo a todos os presentes na sessão 
de defesa. Em seguida, realiza-se a arguição dos avaliadores, passando ao 
tempo de resposta para o estudante. Concluída esta etapa, os avaliadores 
devem se reunir em outra sala virtual para preencher o formulário de 
avaliação, retornar à sessão pública e divulgar o resultado final do TFG.

III – O estudante poderá fazer a divulgação do vídeo de apresentação 
de seu trabalho para os avaliadores e público em geral em momento 
anterior à defesa (neste caso, o vídeo deve ser colocado na pasta quando 
o material de TFG for enviado para a banca e o link da pasta onde estará 
hospedado o vídeo deve ser indicado no Formulário de Cadastramento 
e agendamento de defesa de TFG, para divulgação na “Programação 
da Semana de TFG da FAUFBA 2020 do SLS”.). Ocorrendo desta forma, a 
banca de Defesa Final iniciará pela arguição dos avaliadores, passando ao 
tempo de resposta para o estudante. Concluída esta etapa, os avaliadores 
devem se reunir em outra sala virtual para preencher o formulário de 
avaliação, retornar à sessão pública e divulgar o resultado final do TFG.

§ 1º Caso o estudante envie o vídeo de apresentação de seu trabalho 
previamente aos avaliadores, estes podem encaminhar suas arguições 
por escrito ao estudante, de modo a deixá-lo previamente ciente dos 
questionamentos que ele deve responder na defesa. Neste caso, antes 
de se iniciar o tempo de resposta do estudante, o Orientador deverá 
proceder à leitura dos pareceres dos avaliadores, de modo a permitir que 
o público externo tome conhecimento dos questionamentos realizados.

§ 2º O estudante deve enviar, por e-mail, ao Colegiado e membros da 
banca, no prazo máximo de 7 dias antes da Defesa Final, seu TFG (dossiê 
e material gráfico). Neste mesmo prazo, deve enviar ao Colegiado o 
Termo de autorização para publicação de TFG.

§ 3º Após a sessão de defesa, o orientador deverá enviar, por e-mail, ao 
Colegiado o Parecer de defesa final de TFG assinado, até a data limite 
definida no Art. 4o.

§ 4º Recomenda-se que a Banca Final tenha duração máxima de 80 
minutos, assim distribuídos: até 30 minutos para a apresentação do TFG 
por parte do candidato; até 10 minutos para cada um dos membros da 
Banca Examinadora possa comentar sobre o TFG e inquirir o candidato; até 
10 minutos para que o candidato possa responder aos questionamentos 
e comentários dos membros da Banca Examinadora; até 10 minutos para 
que o Professor Orientador e o(s) eventual(is) Coorientador(es) possam 
apresentar suas considerações. Caso haja o envio prévio do vídeo de 
apresentação do TFG por parte do estudante e/ou da arguição por parte 
dos avaliadores, o tempo total da Banca de Defesa Final poderá ser 
reduzido.

faculdade de
arquitetura

ufba



faculdade de arquitetura
semestre letivo suplementar 

tfg
regulamento

Art. 9º 
Se porventura houver quaisquer problemas de conexão, acesso ou outros 
motivos relevantes por parte do estudante, do orientador e/ou avaliadores 
que impossibilitem a conclusão da pré-banca e/ou da Banca de Defesa 
Final, nova sessão de avaliação deverá ser agendada. Neste caso, se não 
for possível cumprir os prazos definidos no Art. 4o, o orientador deve 
justificar ao Colegiado o motivo da remarcação da data da avaliação.

Art. 10º 
Caso o estudante e/ou os membros da banca tenham dificuldade de 
realizar as avaliações em encontros síncronos realizados em salas virtuais 
com suas câmeras ligadas, os avaliadores podem, a seu critério, realizar 
avaliações por escrito ou outros meios que julgarem convenientes, desde 
que estejam garantidas as condições para avaliar a qualidade do trabalho 
desenvolvido pelo estudante e que os objetivos do TFG sejam cumpridos.

I – Quaisquer que sejam as formas de avaliação escolhidas pela banca, 
elas devem estar acordadas com o estudante e orientador e devem 
garantir as condições de julgamento imparcial e qualificado do TFG em 
análise;

II- Nesses casos, todo o material desenvolvido e uma justificativa 
para mudança no processo corrente da defesa deverá ser enviado ao 
Colegiado de origem do estudante.

Art. 11º 
Caberá aos Colegiados Diurno e Noturno, além das atividades regulares 
relativas ao TFG:

I – Receber por e-mail os documentos relativos aos trâmites do TFG, 
devendo confirmar o recebimento da mensagem em até 3 dias úteis, 
para registro pelo estudante e/ou do orientador, sobre o cumprimento da 
etapa do TFG. Caso o Colegiado encontre quaisquer inconsistências nos 
e-mails e/ou formulários recebidos, deve responder ao estudante e/ou 
orientador informando sobre os problemas eventualmente identificados. 
Nestes casos, cabe aos estudantes e/ou orientadores sanar as falhas e 
responder ao Colegiado em tempo hábil, considerando o calendário 
definido no Art. 4o.

II – Enviar o formulário de Cadastramento de Defesa Final a todos os 
estudantes que tiveram aprovação na pré-banca.

III – Emitir, junto com as coordenações de TFG, as declarações 
comprobatórias para os avaliadores, orientadores, consultores e 
coorientadores, relativas a este componente curricular.

IV – Divulgar a Programação da Semana de TFG da FAUFBA 2020 do SLS, 
a partir das informações enviadas pelo estudante ao preencher a Ficha 
de cadastramento e agendamento de defesa de TFG, indicando os 
títulos dos trabalhos que serão defendidos, seus autores e orientadores, 
membros avaliadores, datas e horários das Defesas, links para acesso 
às salas virtuais e vídeos de apresentação da defesa (caso tenham sido 
previamente enviados pelos estudantes).
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Art. 12º 
Fica definido o Colegiado de origem do estudante como instância 
responsável por responder, resolver ou encaminhar questões 
extraordinárias que ocorram durante o SLS relativos ao TFG e dirimir 
demais casos omissos.

Os Colegiados Diurno e Noturno de Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo desejam a todos os concluintes da FAUFBA sucesso no 
desenvolvimento do Trabalho Final de Graduação e colocam-se à 
disposição para apoiar e ajudar os estudantes e orientadores no que 
couber durante este período de quarentena. A todos, desejam saúde e 
uma excelente conclusão do curso!
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32faculdade de arquitetura
semestre letivo suplementar 

20 (PPGAU)

5 (Graduação)

15 (PPGAU)
15 (Graduação)

20 (PPGAU)

12 (Graduação)

15 (PPGAU)
15 (Graduação)

10 (PPGAU)

10 (Graduação)

20 (PPGAU)

10 (Graduação)

10

16

20 (PPGAU)

10 (Graduação)

20 (PPGAU)

4 (Graduação)

6

Érica Checcucci
Natalie Groetelaars
Arivaldo Amorim

Thais Portela

Junia Mortimer
Thais Rosa

Fabio Velame
Henrique Antunes

Antônio Pedro

Paola Berenstein 
Margareth Pereira

Ana Carolina 
Bierrenbach

José Carlos Huapaya
Juliana Nery

Nivaldo Andrade
Marcio Cotrim

Luiz Antônio
 Cardoso
Any Ivo

Obrigatória para 
alunos do DINTER.

Obrigatória 
para alunos 

do doutorado 
acadêmico.

Ana Fernandes
Ângela Franco
Liana Viveiros

Rodrigo Baeta
Cláudia Cunha

Mário Mendonça
Larissa Acatauassu

T010100

T010100

T010100

T010100

T010100

T010100

T010100

T010100

T010100

T010100

T010100

T010100

Seg.

Ter. / Qui.

Qui.

Ter.

Sex.

Qui.

Qua.

Ter.

Seg.

Ter. / Qui..

PPG-AU000000013
TE - Seminário 
em Tecnologias 
Digitais aplicadas 
à Arquitetura e ao 
Urbanismo

14h00 / 17h00

8h50 / 11h35

14h30 / 17h30

14h00 / 18h00

8h00 / 10h00

10h00 / 12h30

14h00 / 17h00

A combinar

A combinar

10h00 / 12h00

14h00 / 18h00

9h00 / 11h00

PPG- AU000000014
Acerca da Natureza

PPG- AU000000017
Entre margens 
e imagens: 
deslocamentos 
contemporâneos

PPG- AU000000012
Urbanismo 
Africano: 6.000 anos 
construindo cidades

ARQ711
Programação 
Arquitetônica

ARQB17
Tópico Especial: 
Memória, Narração, 
História

ARQB28
Historiografia 
e Crítica da 
Arquitetura 
Moderna

ARQ531
Seminários 
Avançados I

ARQ532
Seminários 
Avançados II

ARQA78
Política, Democracia 
e Direito à Cidade

ARQ506
História e Teoria da 
Conservação e do 
Restauro

ARQ524
Tecnologia da 
Conservação e do 
Restauro I



disciplina turma dias horário docente observação módulo de
estudantes

33faculdade de arquitetura
semestre letivo suplementar 

10Arquitetura 
Popular e 

Patrimônio

Marcia Sant’anna
Mariely Santana

Daniel Paz

T070700
T080800
T090900

Ter. / Qui.
Ter. / Qui.
Ter. / Qui.

ARQB37
Temas Especiais 
em Teoria e História 
da Arquitetura, 
Urbanismo e 
Paisagismo

10h40 / 12h30
10h40 / 12h30
10h40 / 12h30

7Aline FigueirôaT020000 Ter. / Qui.ARQ139
Introdução à 
Arquitetura da 
Paisagem

16h40 / 18h30

10 (PPGAU)
10 (POSGEO)

20

Gilberto Corso
Maria das Graças 

Gondim

Gilberto Corso
Maria das Graças 

Gondim

T010000

T010000

Sex.

Qua.

As Metrópoles e 
a Ordem Urbana 
Brasileira: Os 
desafios do direito 
à cidade

Habitar o fim do 
mundo e imaginar o 
infinito

14h00 / 17h00

14h00 / 18h00
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8
6

5

Mariely Santana
Natalie Johanna 

Groetelaars 
Rosana Muñoz

Silvia Pimenta D’ 
Affonseca 

T010000
T020000

T030000

Seg. / Qua.ARQB04/20152 
Ateliê de Projeto I: 
L. de Dados e A. de 
Ed. C. e Si. Históricos

8h50 / 12h30

19

19

Rodrigo Baeta 
Cláudia dos Reis

Larissa Acatauassu 
Mário Mendonca

T010000

T010000

Seg.

Ter. / Qui.

ARQ506
História e Teoria
da Conservação 
e do Restauro

ARQ524/20152 
Tecnologia 
da Conservação 
e do Restauro I

14h00 / 18h00

9h00 / 11h00
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dia/horárioatividade

Qua. | 9h30 / 12h30Ciclo de Debates Residência AU+E/UFBA
“Ampliando campos de atuação: ideias e práticas contemporâneas em assistência e assessoria técnica no Brasil”

16/09Mesa 01
Direito à cidade na encruzilhada: perspectivas críticas 
para assessoria e assistência técnica no Brasil contemporâneo.

23/09Mesa 02
Zeis costeiras nordestinas: lutas históricas e desafios contemporâneos.

07/10Mesa 03
Desigualdades socioespaciais, emergências ambientais e saúde pública em tempos de pandemia.

14/10Mesa 04
Experiências de assistência e assessoria técnica no contexto da pandemia.

18/11Mesa 07
Entre conceitos e práticas: assistência, assessoria, extensão.

25/11Mesa 08
Horizontes da ação conjunta: movimentos, comunidades, assessorias.

28/10Mesa 05
Arranjos, diversidades e disputas contemporâneas: renovações 
do campo de atuação em assistência e assessoria técnica [1]

04/11Mesa 06
Arranjos, diversidades e disputas contemporâneas: renovações 
do campo de atuação em assistência e assessoria técnica [2]
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datasdocenteatividade

03/2020 a 12/2021Heliana Mettig

Renata Burlacchini 04/2020 a 03/2021

14847
Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia

14896
O Desenho Geométrico no Contexto do Ensino Aprendizagem: 
Experimentações de Metodologias Lúdicas

Fabio Macedo Velame

Dilton Lopes de Almeida Junior

Any Brito Leal Ivo

04/11/2020 a 06/11/202014924
Seminário Salvador e Suas Cores 2020: Ensino, Pesquisa, Extensão 
das Relações Etnico-Raciais nos Cursos de Arquitetura e Urbanismo 
no Brasil e África

23/11/2020 a 27/11/202015367
Webnário - Seminário de História da Cidade e do Urbanismo: 
30 anos - atualização crítica

19/10/2020 a 23/10/202015577
Seminário Branquitude: Raça e Privilégios nas Cidades Brasileiras

Vilma Patricia Santana

Gabriela Leandro Pereira

Fabio Macedo Velame

01/08/2020 a 01/08/202115444
Discutindo o Racismo Urbano: interligação entre EtniCidades-
FAUFBA e a Escola Pública pela educação anti- racista na cidade

12/08/2020 a 30/09/202015228
Habitar o Fim do mundo e imaginar o infinito - espaço 
experimental de aprendizagem sobre a cidade

08/09/2020 a 15/12/202015677
II Curso de Extensão Urbanismo Africano: 
6000 anos dos povos africanos construindo cidades

Heliana Mettig

Eduardo Rocha Lima

16/09/2020 a 25/11/202015533
Ciclo de Debates Residência AU+E/UFBA: 
ampliando campos de atuação em Arquitetura e Urbanismo

Heliana Mettig 08/09/2020 a 18/12/202015676
Mapeamento Comunitário: comunicação, ambiente e saúde

Vilma Patricia Santana 04/07/2016 a 07/04/202215679
Projeto Terreiro Ilê Axé Ala Onin

15/09/2020 a 17/12/202015572
Cartografia Sexuada de Salvador - trans habitar a cidade
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endereço
Rua Caetano Moura, 121, Federação

CEP: 40210-905, Salvador-Bahia

telefones
+55 (71) 3283-5882
+55 (71) 3283-5883 

fax
+55 (71) 3283-5889

e-mails
arqufba@ufba.br

arquitet@ufba.br 
(colegiado do curso diurno)

arqufbanot@gmail.com 
(colegiado do curso noturno)

site
arquitetura.ufba.br

instagram
@faufba


