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PARECER DO PROCESSO Nº 23066.007674/2019-94 

Nome do Interessado: Faculdade de Arquitetura – Profa. Dra. Ângela Gordilho Souza 
Assunto do Processo: 022.11 -  Cursos promovidos pela UFBA 
Assunto detalhado: Relatório final da 3ª Edição (2017/18) do Curso de 
Especialização: Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade. 

1. Considerações preliminares 

O Processo ora em análise refere-se ao relatório final da 3ª Edição (2017/18) do Curso 

de Especialização: Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade, que está 

estruturado em duas partes: o relatório propriamente dito e seus anexos. Na primeira 

parte realiza-se uma apresentação desta terceira edição do curso, onde se esclarecem 

questões a respeito do corpo docente e discente, dos objetivos e metas, do 

cronograma das atividades, da composição de bancas e trabalhos finais, da produção 

bibliográfica e da participação dos residentes e tutores em eventos acadêmicos 

diversos, além de reflexão sobre possíveis desdobramentos e desafios a serem 

enfrentados numa próxima edição do curso. Nos anexos é possível encontrar 

informações complementares, tais como o quadro de docentes, a homologação das 

inscrições, o módulo das disciplinas e o resultado das avaliações, dentre outras. 

Aprovado no Processo Nº 060417/11-52, em dezembro de 2011, pela Pró-Reitoria de 

Extensão, o Curso de Especialização AU+E destaca-se por seu pioneirismo no país 

em torno ao tema da qualificação de profissionais para atividades de assistência 

técnica. Nesta terceira edição, iniciada no dia 04/09/2017 e concluída em 21/12/2018, 

de acordo com o cronograma estabelecido, atendeu-se a estrutura e sistemática 

estabelecida (curso, assistência técnica em campo e trabalho final), ampliando-se as 

suas possibilidades para atividades complementares como seminários internos, 

reuniões institucionais e oficinas, bem como para as publicações e parcerias 

estabelecidas, notadamente com a implantação de duas novas nucleações fora da 

Bahia, com a Universidade Federal de Pelotas no Rio Grande do Sul (UFPEL) e a 

Universidade Federal de Brasília (UNB) e dando início a uma 3ª. nucleação, com a 

Universidade Federal do Ceará (UFC), além de mantida a parceria com a 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) que a partir de 2019 terá a implantação da 

sua Residência, em convênio com a UFBA. 
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2. Parecer 

O referido relatório demonstra o sucesso desta terceira edição da Residência AU+E, 

seja pelo grande interesse e diversidade de profissionais buscando o curso (85 

inscrições, sendo selecionados 30 profissionais-residentes, com 5 vagas reservadas 

para as nucleações), seja pela continuada diversidade da composição do corpo 

docente (54 professores credenciados, sendo 33 permanentes – integrantes da UFBA, 

15 colaboradores – sem vínculo com a UFBA e 06 nucleados para coordenação e 

acompanhamento dos trabalhos nas cidades dos nucleados), seja pelos expressivos 

resultados obtidos. 

Conforme o relatório, o curso cumpriu o total de 40 créditos acadêmicos (442 horas – 

Curso Acadêmico – 26 créditos; sendo 340 horas-aula e 102 horas para elaboração do 

trabalho final – projeto/pesquisa orientada) e 14 créditos de trabalho de campo – 

atividade de extensão (mínimo de 840 horas de residência), num total de 1.282 horas, 

distribuídos em três períodos, conforme a proposta aprovada pela PROEXT/UFBA 

para esta terceira edição. 

Neste sentido, o parecerista se coloca favorável à aprovação do presente Relatório e, 

da mesma forma, sugere que a Congregação seja também favorável à aprovação do 

mesmo. 

Cabe registrar que a replicação deste curso de especialização em três edições 

viabiliza a sua continuidade, utilizando-se da estrutura existente na UFBA. Fortalece 

também a possibilidade de implantação permanente desse curso de especialização 

como programa no âmbito do PPGAU/FAUFBA, seguindo o mesmo escopo didático 

adotado na forma de uma Residência Profissional, com aprimoramentos dos 

conteúdos e recredenciamento do seu quadro docente. 

Salvador, 15 de fevereiro de 2019. 
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