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Recife, 06 de Novembro de 2010 

CONVOCAÇÃO PARA O CODA 2010.2  

 

PREZADOS TODOS, 

 

Encerradas as atividades de Projeto 1 e 2 do Semestre letivo de 2010.2, estamos nos preparando para os 

dias de Coda das nossas primeiras duas turmas – 2010.1 e 2010.2 – que acontecerão nos dias 09 e 10 

deste mês de Dezembro. 

Informamos que estaremos disponibilizando o Atelier 1 para o Coda da Turma 2010.2 (que desenvolveu 

suas atividades de Requalificação no bairro da Boa Vista) e o Atelier 3 para o Coda da Turma 2010.1 

(que desenvolveu suas atividades de requalificação no bairro do Recife). 

Como forma de interagir com todos os conteúdos do semestre, estamos propondo: 

 Aos professores responsáveis pelas disciplinas do semestre, que preparem uma apresentação de 5 

minutos sobre: a) o conteúdo que foi desenvolvido nas respectivas disciplinas; b) qual contribuição 

efetiva aos alunos relativa aos projetos de requalificação. Isso nos permitirá perceber as expectativas 

dos professores em relação aos trabalhos que estarão sendo apresentados; 

 Aos alunos que, por sua vez, apresentem nos tempos requeridos pelos professores de Projeto 1 e 

Projeto 2 os conteúdos que estarão explicitados nos roteiro que estarão recebendo; 

 Que as apresentações de cada equipe (planos gerais e projetos específicos) não ultrapassem o tempo 

de 40 minutos; 

 Que as perguntas que serão dirigidas às equipes não ultrapassem o tempo de 20 minutos.   

 

Alertamos que a Coordenação do Primeiro Ano será rigorosa com os tempos dos expositores, não por 

burocratismos, mas para também exercitarmos nossas capacidades de síntese que o projeto de 

arquitetura, urbanismo e paisagismo tão bem revela. Evidentemente, também para garantir que tudo 

ocorra como esperado. Assim, estamos apresentando a dinâmica dos dois dias do Coda que acontecerão 

simultaneamente nos dois Ateliers, explicitada no Quadro 1, adiante: 
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Quadro 1 

Dinâmica das atividades do Coda 2010.2   

Data Turno Hora Atividades 

09 Manhã  08:00 – 9:00  Colocação de desenhos dos alunos na parede para exposição 

   Inserção dos arquivos Power Point das apresentações dos alunos nos 
notebooks que estarão disponíveis nos dois ateliers.   

(professores não estarão presentes nesta etapa)   

  09:00 – 09:30 Inserção dos arquivos Power point das apresentações dos professores das 
disciplinas nos notebooks que estarão disponíveis nos dois ateliers.    

  09:30 – 10:00 Anotações, por parte dos professores envolvidos no Coda, das observações 
que possam identificar relativas às suas respectivas disciplinas, nos 
desenhos expostos. 

(alunos não estarão presentes nesta etapa)   

  10:00 – 11:00  Apresentação dos conteúdos das disciplinas do semestre 

  11:00 – 11:40 Apresentação das Equipes 1 (2010.1 e 2010.2) 

  11:40 - 12:00 Formulação de até 5 perguntas aos alunos e respectivas respostas.   

 Tarde  14:00 – 14:40 Apresentação das Equipes 2 (2010.1 e 2010.2) 

  14:40 - 15:00 Formulação de até 5 perguntas aos alunos e respectivas respostas.   

  15:00 – 15:40 Apresentação das Equipes 3 (2010.1 e 2010.2) 

  15:40 – 16:00 Formulação de até 5 perguntas aos alunos e respectivas respostas.   

  16:00 – 16:40 Apresentação das Equipes 4 (2010.1 e 2010.2) 

  16:40 – 17:00 Formulação de até 5 perguntas aos alunos e respectivas respostas.   
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Data Turno Hora Atividades 

10 Manhã  08:00 – 08:40 Apresentação das Equipes 5 (2010.1 e 2010.2) 

  08:40 – 09:00 Formulação de até 5 perguntas aos alunos e respectivas respostas.   

  09:00 – 09:40 Apresentação das Equipes 6 (2010.1 e 2010.2) 

  09:40 – 10:00 Formulação de até 5 perguntas aos alunos e respectivas respostas.   

  09:00 – 09:40 Apresentação das Equipes 7 (2010.1 e 2010.2) 

  09:40 – 10:00 Formulação de até 5 perguntas aos alunos e respectivas respostas.   

  10:00 – 10:40 Apresentação das Equipes 8 (2010.1 e 2010.2) 

  10:40 – 11:00 Formulação de até 5 perguntas aos alunos e respectivas respostas.   

  11:00 – 10:40 Apresentação das Equipes 9 (2010.1 e 2010.2) 

  11:40 – 12:00 Formulação de até 5 perguntas aos alunos e respectivas respostas.   

 Tarde 14:00 – 14:40 Apresentação das Equipes 10 (2010.1) 

  14:40 – 15:00 Formulação de até 5 perguntas aos alunos e respectivas respostas.   

  14:00 – 14:40 Apresentação das Equipes 11 (2010.2) 

  14:40 – 15:00 Formulação de até 5 perguntas aos alunos e respectivas respostas.   

  15:00 – 16:00 AVALIAÇÃO FINAL DOS RESULTADOS DO SEMESTRE   

 

Na última etapa do dia 10, das 15:00 h às 16: 00 horas, a Coordenação do primeiro ano fará uma 

avaliação do período, no Atelier 1, esperando reunir todos os professores e alunos do primeiro ano,  

expondo dificuldades e ganhos observadas no processo, seja no tocante às dinâmicas (métodos 

experimentados) das disciplinas, seja relativo à interação de conteúdos inter-disciplinas, às visões dos 

próprios alunos sobre a experiência do semestre, às questões de infra-estrutura física e organizacional. 

Para tanto, dispomos de uma relação de observações que foram sendo coletadas ao longo do semestre 

e estamos à disposição para receber por email, tantas outras que sejam consideradas importantes por 

professores e alunos envolvidos. 

Esperando contar com a participação de todos, 

NUCLEO DOCENTE ESTRUTURADOR DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO - UFPE 


