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Ao Colegiado do PPGAU/UFBA 
Att.: Sr. Coordenador, Prof. Dr. Rodrigo Baeta,   
 
 
Como professora proponente da Residência AU+E/UFBA junto a esse Colegiado, em 2011, 
quando foi aprovada a proposta apresentada do Curso de Especialização em Assistência Tecnica, 
Habitação e Direito à Cidade, na modalidade Residência Acadêmica em Arquitetura, Urbanismo 
e Engenharia, como é de conhecimento, em 2013 implantamos a 1ª. edição (2013/14), que deu 
seguimento a duas outras edições experimentais, sendo a 2ª. realizada em 2015/16 e a 3ª. edição 
2017/18, sob a minha coordenação.  
 
Desde então, muitos resultados foram colhidos: destacando-se:  - Participação de 54 docentes 
(34 permanentes, 13 colaboradores e 6 nucleados) – Certificação de Especialização para 73 
discentes (profissionais-residentes) - Realização de cerca de 100 oficinas em comunidades - 
Parceria com 4 universidades federais no Brasil - Elaboração de 73 projetos participativos - 
Atuação em 25 comunidades e territórios - Alcance de cerca de 4,5 mil pessoas envolvidas no 
conjunto de atividades - Alcance indireto de milhares de famílias beneficiadas com a viabilidade 
de implantação dos projetos, bem como associações comunitárias, ONGs e instituições públicas. 
 
Esses resultados viabilizaram institucionalmente alguns avanços, com destaque para: - 
Incremento de assistência técnica em melhorias habitacionais e ambientas (Lei Federal 
11.888/2008) - Debates com instituições profissionais e movimentos sociais sobre ATHIS - 
Viabilização de projetos e ampliação de fomento - Novas técnicas e pesquisa aplicada para 
Tecnologia Social - Difusão dos resultados em seminários, oficinas e eventos - Interação da pós-
graduação em projetos de extensão - Ampliação da inserção social da universidade pública – 
Premiação da Fundação Banco do Brasil e do de Tecnologia Social 2019 – Certificação Nacional  
Premiação ARQUISUR/2019 – 1a. Menção Prêmio Extensão - XXIII Congresso ARQUISUR. 
 
Transcorrida esta etapa de implantação, com grande satisfação, venho anunciar a aprovação da 
sua 4ª. edição (2020/21) junto à Congregação da FAUFBA e à Pró-Reitoria de Extensão da UFBA, 
desse curso, agora como curso Permanente da FAUFBA, mantendo a sua parceria com a EP-UFBA 
(Processo nº 23066.049569/2019-22), proposta esta que aprimorou os conteúdos das edições 
anteriores, fruto do Seminário de Avaliação, ocorrido de maio a setembro de 2019, tendo 
recebido valiosas contribuições de docentes participantes e egressos.    
 



Para esta 4ª. edição, um novo credenciamento de professores foi realizado, composto por 54 
docentes (24 permanentes, 8 colaboradores com vínculo UFBA, 13 colaboradores sem vínculo 
UFBA, 7 nucleados e 2 visitantes). Também, em 18/10/19 ocorreu a reunião de constituição de 
um novo Colegiado e Coordenação, visando dar início a abertura de seleção da nova turma, 
divulgada em 24/10/19, no site (https://residencia-aue.ufba.br/pt-br/processo-seletivo) 
 
A composição do Colegiado da Residência AU+E/UFBA, integra os professores que estiveram à 
frente do Grupo de Trabalho, na transição para curso permanente, a ser complementado com o 
representante discente e um professor colaborador, com o início do curso, previsto para março 
de 2020, a saber: 

1. Angela Gordilho (Coord. de disciplina) 
2. Carlos Bomfim (Coord. de disciplina) 
3. Daniel Marostegan (Coord. de disciplina) 
4. Elisamara Emiliano (Vice-Coordenadora do curso/ Coord. de disciplina) 
5. Heliana Mettig (Coordenadora do curso/ Coord. de disciplina) 
6. João Maurício Ramos (Coord. de disciplina) 
7. Juan Moreno (Repres. Diretoria Escola Politécnica) 
8. Naia Alban (Diretoria FAUFBA) 

Assim, com a finalização da coordenação de implantação desta experiência pioneira no Brasil 
nessa Área, agradeço a confiança depositada pelo Colegiado do PPGAU e pela FAUFBA, ao tempo 
em que, como profa. deste PPGAU/PROPAP/UFBA, manifesto o meu interesse em continuar 
cooperando como representante desde Programa no apoio a esse processo de consolidação, 
bem como atuando como líder do Grupo de Pesquisa LabHabitar, que dar apoio direto ao Curso.     
 
Estou confiante que as novas conquistas contribuam para implantação de uma política 
universitária nessa modalidade de especialização, que integra ações de ensino-pesquisa-
extensão, como importante atuação para educação continuada e ampliação do retorno social, 
fortalecendo a atuação da universidade pública.  
 
Saudações, 
 
 

 
Angela Maria Gordilho Souza 
Proponente/Coord. Implantação da Residência AU+E/UFBA 
Profa. PPGAU/UFBA 
Coord. Grupo de Pesquisa LabHabitar/FAUFBA 
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