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PRINCIPAIS QUESTÕES PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA -

ATHIS NA ATUALIDADE 

➢ A grande escala, complexidade e pluralidade de projetos para melhorias do 
habitar e da habitação social na realidade brasileira

➢ A importância da Lei Federal de Assistência Técnica  No.11.888/2008 para 
assessorias e assistência técnica

➢ Regulamentação e PEC da moradia, fundos de investimentos fixos

➢ Ampliação do campo profissional e os desafios para formação em Arquitetura e 
Urbanismo e áreas afins para atuação nas periferias e ocupações informais

➢ Papel da Universidade em pesquisa, capacitação e serviço prestado para projetos 
de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social

➢ Atuação da extensão na graduação e na pós-graduação universitária em 
Assistência Técnica – especialização e residências profissionais



IMPLEMENTAÇÃO DA EXTENSÂO NA 
PÓS-GRADUAÇÃO

Residência Profissional em Arquitetura Urbanismo e 
Engenharia

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FAUFBA - PPGAU- LabHabitar/Escola Politécnica-UFBA

Proposta/ 2011 - Curso Gratuito de Especialização (lato sensu):
Assistência Técnica em Habitação e Direito à Cidade
(Lei Federal 11.888/2008 – Assistência Técnica Pública e Gratuita AUE)

Ensino + Pesquisa + Extensão
Capacitação, Teoria, Prática, Processo, Projeto, Serviço

Duração: 14 a 16 meses (4-disciplinas; 8-assistência; 2-projeto)
Corpo Docente: 54 professores/tutores
Ingresso/turma: 25 residentes (pluridisciplinar; universal; gratuito) 
Comunidades e Municipalidades demandantes
Nucleações com outras universidades (UFPB; UNB; UFPel; UFC)
Edições realizadas: 1ª- 2013/14; 2ª- 2015/2016; 3ª- 2017/18



ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA

➢ Teoria e prática em projetos participativos, apreensão coletiva 

➢ Participação da comunidade nas definição de prioridades e projetos 

➢ Dimensão interdisciplinar, saber técnico e popular, educação cidadã  

➢ Métodos interativos, oficinas, jogos, arte, com foco na juventude local 

➢ Tecnologias apropriadas para as realidades encontradas

➢ Projetos de melhoria habitacional, espaços públicos, mobilidade, paisagismo,   
infraestrutura e inserção social de âmbito coletivo  

➢ Ambiência, preservação ambiental, segurança e sustentabilidade

➢ Referências simbólicas, memória, cultura e inserção urbana 

➢ Capacitação pós-graduação, teorias propositivas, extensão e inovação

➢ Moradia entendida para além da casa, pelo direto à cidade.

➢ Processo e produto como conhecimento coletivo e retorno da universidade   à 
comunidade, na conquista de cidades melhores e mais justas. 



































➢ Implantação de programa permanente na UFBA – 3a. edição (2017.2)

➢ Bolsas trabalho para residentes e ajuda de custo para tutores

➢ Apoio institucional e editais (PROEXT-MEC, prefeituras, CAU, CREA etc.) 

➢ Publicações dos resultados, produção de videos e outros suportes

➢ Troca de experiências entre projetos similares (parceria UFBA e UFPB) 

➢ Nucleação e replicação da Residência Profissional em nível nacional  

➢ Ampliação de parcerias com outras universidades e diversas áreas  

➢ Suportes p/curso a distância, nucleação e interiorização/prefeituras 

DESAFIOS PARA CONSOLIDAÇÃO



www.residencia-aue.ufba.br




