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Seminário de Avaliação RAU+E 2019 

Programa Residência AU+E/UFBA: Quais os próximos passos? 

O curso de especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade – 

Residência AU+E/UFBA possui uma proposta pedagógica que estabelece as diretrizes 

básicas e linha de ensino de sua atuação. Formaliza um compromisso assumido por 

professores, funcionários, representantes de discentes e lideranças comunitárias em 

torno do mesmo projeto educacional, com compromisso de transformação 

socioespacial, conforme Proposta aprovada em 2011.  

Após a finalização da 3ª edição da Residência AU+E/UFBA em 2017/2018, inicia-se o 

processo de tornar o curso de especialização em Assistência Técnica, Habitação e 

Direito à Cidade um programa permanente de especialização lato sensu na UFBA, 

integrante do PPGAU/FAUFBA. Para tanto, faz-se necessário realizar uma avaliação 

das edições anteriores objetivando os devidos ajustes para a construção desta proposta. 

Nesse sentido, propõe-se uma série de quatro encontros voltados à essa avaliação e 

construção, sendo de extrema relevância a participação dos professores que atuaram 

no curso desde sua implantação em 2013 até o ano de 2018. 

Participantes: Colegiado, Coordenadores e Vice-coordenadores de disciplina, 

Professores credenciados e colaboradores, Secretaria.  

Pauta: 

DATA TEMA PROGRAMA 
02/abr  
TERÇA 
 

1 – Breve histórico da 
implantação do curso 
e Avaliação das 
edições anteriores  
 

Abertura 
Apresentação da estrutura e metodologia do curso (carga 
horária, créditos, objetivos, justificativa) 
Histórico das avaliações críticas já realizadas (1ª e 2ª 
edições); 
Avaliação da 3ª. edição  
 
Organização: 
- Seleção (edital, critérios) 
- Colegiado (composição e funcionamento); Representante 
de turma 
- Divulgação (site, site UFBA, redes sociais) 
- Nucleações (vagas, tutoria, Moodle, convênio) 
- Indicações de itens de pauta pertinentes e não previstos. 
 

09/abr  
TERÇA 
 

2 – Revisões 
Metodológicas 
propositivas 

- Disciplinas e demais trabalhos (ementas, avaliação 
qualitativa, oferta p/ PPGAU, distribuição carga horária) 
- Avaliação (presença, Plano de trabalho, artigos, 
seminários, Trabalho Final) 
- Definição de demandas (critérios) 
- Tutoria (equipe/individual) 
- Trabalho de campo (período de oficinas RAU+E) 
 

16/abr  
TERÇA 
 

3 – Subsídios 
Proposta para 
Programa   
 

- Contexto UFBA e Brasil (extensão, universidade x 
sociedade) 
- Requisitos PROEXT (Curso lato sensu x Residência) 
- Procedimentos (Linhas de pesquisa alinhadas com 
PPGAU, gestão e relacionamento com a pós e graduação)  
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- Direções para PPP 
- Missão, Visão e Valores (ressignificar)  
- Criação da coordenação de Fomento e Nucleação 
Objetivos e perspectivas  
- Recredenciamento de Docentes (critérios de vinculação 
e propostas de ajustes) 
- Atuação dos docentes credenciados (professores 
permanentes, prof. colaboradores, aulas, tutoria e co-
tutoria) 
 

23/abr  
TERÇA 
 

4 – Implantação do 
Programa 
 

Próximos passos 
Perspectivas, tarefas e compromissos  
- Proposta de definição de papéis e responsabilidades 
(coordenador, vice, coord. e vice-coord. de disciplinas, 
residentes, secretaria, tutores, co-tutores, docentes 
credenciados, colaboradores)  
- Alimentação do site (publicações, pesquisas correlatas) 
- Alimentação do Moodle (Nucleações e apoio ao 
presencial) 
- Acervo e Rede (LabHabitar) 
 

 

Todos os encontros terão coordenação com tempo de fala, sistematização das 

propostas e relatório para facilitar a integração das discussões. 

Os encontros terão duração de um turno de 4 horas, em princípio, nas 3as feiras pela 

manhã, das 8 as 12:00h, com intervalo de 20min às 10h para lanche compartilhado.  

São bem-vindas reflexões trazidas por escrito ou diagramadas sobre a pauta prevista a 

cada encontro para serem acolhidas de forma mais ágil ao processo. 

Para encontros com muitos participantes, serão realizadas discussões por grupos de 

trabalho com revezamento, de forma a possibilitar a contribuição de todos em cada 

tema. 

Estima-se que o período máximo de 4:00h pode ser distribuído dessa forma: 

1. Alinhamento e acordos (0:15) 

2. Exposição de conteúdos (0:30) 

3. Contribuições (1:30) 

4. Intervalo (0:15) 

5. Sistematização de propostas (0:30) 

6. Fechamento (0:15) 

(Flexibilidade 0:30) 

Proposta elaborada pelos professores: Angela Gordilho, Heliana Mettig, Elisamara 

Emiliano, com contribuições de Daniel Marostegan, em fevereiro/março/2019. 

 

 


