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 A metodologia utilizada e as temáticas de cada 

uma das oficinas ficou a critério da equipe e visou 

atender a premissa de fortalecimento da autogestão 

e o empoderamento dos moradores pelo local, 

fortalecendo os conceitos de sustentabilidade, 

autogestão e o direito a cidade e a moradia digna. 

 As oficinas técnicas-participativas para ambos 

os projetos (Condomínio das Mangueiras e 

Residencial Movimento Dois de Julho) aconteceram 

durante os meses de janeiro a junho de 2016 e 

alinharam as datas já pré-fixadas pela UMP com as 

datas da residência profissional em Assistência 

Técnica pela Universidade Federal da Bahia.

 Diferentemente de outras equipes que usaram o 
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Metodologias / Oficinas

Principais  Demandas
Ÿ Desenvolvimento de um anteprojeto arquitetônico, para um 

condomínio de um edifício residencial em terreno de 950m² 

no bairro de Pernambués, que deverá atender a 48 unidades 

habitacionais, com 46,23m² cada uma. 

Ÿ Proposta para as áreas comuns do Condomínio das 

Mangueiras, contemplando a guarita de acesso ao 

empreendimento, o centro comunitário  e a estação de 

sustentabilidade à ser implantado dentro do condomínio cuja 

área total é de 47.879,45m² (quarenta e sete mil, oitocentos e 

setenta nove, quarenta e cinco metros quadrados). 

Resultados das Oficinas
nº 

da oficina
Data Local Temática Participantes Resultados

Refeitório 
da obra - 

Cond. das  
Mangueiras 

Sede da 
União de 
Moradia 

Refeitório 
da obra - 

Cond. das  
Mangueiras 

Refeitório 
da obra - 

Cond. das  
Mangueiras 

01 

02

03 

04 

05

06 

NÃO ACONTECEU, DEVIDO A MOTIVOS PARTICULARES DA UNIÃO 
DE MORADIA.

Refeitório 
da obra - 

Cond. das  
Mangueiras 

Sede da 
União de 
Moradia 

07 

08 

Refeitório 
da obra - 

Cond. das  
Mangueiras 

29.10.2016 

24.10.2016 

21.08.2016 

22.05.2016 

09.04.2016 

03.04.2016 

28.02.2016 

30.01.2016 

Sustentabilidade 
e especificações 

do Programa 
MCMV. 

Áreas Comuns, 
conceitos e 

desejos.

Conceito geral de 
sustentabilidade 

aplicado em 
Projetos de 

Interesse Social.

Autogestão 
Aplicadas em 

Projetos MCMVE 
e apresentação 
de anteprojeto

Hortas urbanas 
Nossa Horta 
Comunitária

Reunião para 
apresentar os 

resultados/ 
projeto final 

Reunião para 
apresentar os 

resultados/ 
projeto final 

Famílias de 
Mangueiras.

( 15 Pessoas)

Famílias e 
Gestores de 
Pernambués.
( 15 Pessoas)

Famílias de 
Mangueiras.

( 150 Pessoas)

Famílias e 
Gestores de 
Pernambués.
( 27 Pessoas)

Famílias de 
Mangueiras.

( 88 Pessoas)

Famílias de 
Mangueiras.

(169 Pessoas)

Gestores de 
Mangueiras e 
Pernambués.
(40 Pessoas)

CAIXA DOS DESEJOS: 

Expectativa da comunidade para 
elaboração das propostas.

QUESTIONÁRIO DE PERFIL DA 
COMUNIDADE / VARAL DE FOTOS:: 

Levantamentos de dados sobre idosos, 
crianças, e portadores de 

necessidades especiais / Troca de 
esperiencias.

8 EIXOS DA SUSTENTABILIDADE: 

Conscientizar a comunidade da 
importância da sustentabilidade em 

sua vivência diária.

Apresentação do trabalho final.

CONSTRUINDO NOSSO LAR / QUEST. 
DE PERFIL DA COMUNIDADE: 

Os futuros moradores tiveram a noção 
do espaço de suas casas e 

responderam ao questionário para 
identificação do perfil da comunidade.

CONSTRUINDO  A HORTA 
COMUNITÁRIA

Ensinamento das técnicas para  a 
implantação de um viveiro/horta no 

Condomínio. 

09 

17.07.2016 

Refeitório 
da obra - 

Cond. das  
Mangueiras 

Famílias de 
Mangueiras.

( 82 Pessoas)

PROCESSO PARTICIPATIVO: 

Votação para aprovar a realização do 
Centro Comunitário com containers e 
mudança de localização do mesmo.

O Centro 
comunitário e 

uma alternativa 
sustentável.

Apresentação do trabalho final.

*Fonte das imagens: Equipe.
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TUTORES/COTUTORES:

tempo das oficinas para levantar possíveis demandas, 

as demandas para esta equipe já estavam bem 

definidas desde o primeiro contato com a Entidade, que 

aconteceu no dia 15.12.2016, quando as profissionais 

residentes se reuniram com representantes da UMP no 

Condomínio das Mangueiras, para conhecer o 

empreendimento.

 O objetivo maior das oficinas foi de reafirmar as 

demandas e, juntamente com a participação dos 

moradores, identificar as potencialidades e fragilidades 

do local pelo olhar de quem de fato irá morar nos 

empreendimentos, assim como realizar uma troca de 

saberes que seria imprescindível para as etapas 

posteriores.  
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