FICHA DE EXPERIÊNCIA EM ATHIS
1. Ação / Projeto / Ano:

UFBA – Residência em ATHIS (2011)
Curso lato sensu, no formato de Residência Técnica, de pós-graduação nessa área de
atuação aprovada em 2011 (PROCESSO No. 060417/11-52). Envolve diversos níveis de
formação profissional, diferentes instâncias sociais, além de fomentar a promoção da
interiorização de profissionais nessa área de atuação, nas periferias e pequenos municípios,
como meio de incrementar o direito à moradia digna, com base na Lei Federal No.
10.257/2001, do Estatuto das Cidades e na Lei Federal No 11.888/2008, de Assistência
Técnica Pública e Gratuita para Habitação de Interesse Social. A proposta foi definida com
base nos resultados de atividades implementadas pelo LabHabitar, -1993,no âmbito do
PPGAU-FAUFBA, para desenvolver atividades de pesquisa, ensino e extensão voltadas para a
relação entre habitação e cidade, integrando professores, pesquisadores e estudantes, de
graduação e pós-graduação, e comunidades envolvidas nos projetos experimentais. A
criação dessa Residência Técnica vem ampliar essa atuação e responder aos anseios de
profissionais e dos movimentos sociais, voltados para a conquista de moradia digna, para
viabilizar capacitação e assistência técnica, de forma sistemática e contínua, frente à ampla
e complexa problemática urbana nas cidades brasileiras.
Em 2012, buscou-se apoio de fomento, junto a outras instituições atuantes nessa área, para
a implantação das atividades complementares previstas, como alocação de recursos para
diárias e transporte, com vistas à interiorização, contratação de serviços para montagem de
Banco de Demandas e Banco de Projetos, bem como bolsas de estudo para viabilizar a
dedicação exclusiva dos futuros residentes. Para isso, foram encaminhadas propostas à
Superintendência Nacional de Assistência Técnica e Desenvolvimento Sustentável da CAIXA
(GEAST), à Secretaria de Planejamento (SEPLAN) e Secretaria de Desenvolvimento Urbano
(SEDUR), da Bahia, e ao Ministério das Cidades. Essas instituições manifestaram, então, o
interesse em apoiar tal iniciativa, como também as instituições profissionais como o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU-BA), Instituto dos Arquitetos do Brasil–
Departamento da Bahia (IAB-BA) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
(CREA-BA). Em 2013, visando à implementação de uma primeira edição, incrementou-se,
juntamente com o corpo docente de 25 professores inicialmente credenciados, o
detalhamento das atividades previstas, para isso constituindo-se a Coordenação e o
Colegiado protempore, com vistas a seu início em 2013.2. A partir dessa primeira edição,
será dada continuidade à realização de fomento junto a essas parcerias institucionais, bem
como se buscarão apoio de outras instituições atuantes nessa área.

2. Abrangência:
( x) Pontual / poligonal

( ) Pulverizada

3. Cidade / Bairro / Local:
Varias comunidades nas cidades que tem universidade que integra a ação;

4. Objeto da Ação / Projeto de ATHIS:
( x ) Melhoria da Moradia / Pontual
( x ) Melhoria da Moradia / Geral
( ) Unidade Nova
( x ) Regularização Fundiária
( x ) Entorno / Espaço Público
( x ) Apoio Técnico para Resistências
( X ) Outros:

Especificar:
- Fortalecer os planos municipais e estaduais de
habitação, vinculados ao Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social;
- Apoiar a elaboração de projetos em consórcios
municipais; Apoiar as comunidades e
municípios demandantes na elaboração de
propostas de fomento e financiamentos de
projetos.
- Incrementar a formação de rede nacional e
intercâmbios internacionais para atuação e
divulgação ampliada de informações e
experiências
em
assistência
técnica
desenvolvidas nessa área.

5. Abrangência da Ação / Projeto de ATHIS:
( x ) Projeto
Especificar:
( ) Execução da Obra
( ) Gestão / Assessoramento
( ) Compra de Material de Construção
( ) Outros:
6. Base Normativa da Ação / Projeto
( x ) Lei 11.888/2008
( ) Outra
7. Atores Promotores da Ação / Projeto:
( ) Poder Público
( ) Mercado
( x ) Universidade
( ) ONG / OCIP
( ) Entidades
( ) Associação / Cooperativa
( ) Outro
( ) Misto
8. Atores Envolvidos / Parcerias:
UFPB, UNB, UFPel e UFC

Superintendência Nacional de Assistência
Técnica e Desenvolvimento Sustentável
da CAIXA (GEAST); Secretaria de
Planejamento (SEPLAN); Secretaria de
Desenvolvimento
Urbano
(SEDUR);
Ministério das Cidades; Conselho de
Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU-

Especificar: Não menciona

Especificar:

Responsabilidades:
Núcleos Promotores
Alocação de recursos para diárias e transporte,
com vistas à interiorização, contratação de
serviços para montagem de Banco de Demandas
e Banco de Projetos, bem como bolsas de
estudo para viabilizar a dedicação exclusiva dos
futuros residentes.

BA); Instituto dos Arquitetos do Brasil–
Departamento da Bahia (IAB-BA); e
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia (CREA-BA)
9. Financiadores / Composição Financeira:
Apoiadores (Item 8)
10. Profissionais Técnicos Envolvidos:
( ) Arquiteto e Urbanista
( ) Engenheiro
( ) Advogado
( ) Assistente Social / Sociólogo
( ) Geografo
( X ) Outros:
( ) Não especificado:
11. Remuneração dos Técnicos:
( x ) Sim
( ) Não
( ) Não Informado

Especificar: Uma coordenação docente e um
colegiado composto por 10 professores;
arquitetos alunos da residência.

Especificar:
Bolsas

12. Perfil dos Beneficiários:
Comunidades objeto das ações da residência:
12 áreas/comunidades, sendo 9 na RMS e 3 nas nucleações, conforme relação a seguir: 1)
Ocupação Guerreira Maria; 2) Parque Theodoro Sampaio/Mata Escura e entorno; 3) Garcia;
4) Ocupação Manoel Faustino; 5) Gamboa de Baixo; 6) Ocupação MDMT – Centro Histórico;
7) Residencial Fazenda Grande 8B (MCMV) – Frente de Luta Popular; 8) Fazenda CoutosAssociação Comunitária Viva Nós – Falando de Nós; 9) Quilombo Quingoma; 10) Nucleação
UNB; 11) Nucleação UFPel; 12) Nucleação UFC.
Número de Famílias Atendidas: Não Informado
Perfil socioeconômico dos beneficiários:
( ) Até 1SM
( X ) de 1SM até 3SM ( ) de 3SM até 5SM
( ) Mais de 5SM
13. Destaques da Ação
Inovação na criação de uma Residência em ATHIS, com nucleações em varias regiões do país;

14. Desafios da Ação
Manter uma estrutura de bolsas e apoio para a realização das atividades;

15. Fonte:
https://residencia-aue.ufba.br/

