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1 NOME DA PRÁTICA INOVADORA

BLOG DA FAU <http://fauufpa.wordpress.com/>

2 CONTEXTUALIZAÇÃO

No período compreendido entre 01 de maio de 2010 e 15 de agosto de 2012, de acordo
com a portaria 1979/2010-Reitoria, ocupamos a função de vice-diretor da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo.
Um problema enfrentado à época do ingresso nessa tarefa fora a falta de comunicação
entre alunos, funcionários e professores; bem como, desse grupamento com a comunidade
universitária e a sociedade — tanto a local, quanto a global.
A solução buscada para sanar essa “desagregação”, claramente influenciada pela
ausência de um fluxo informativo regular e confiável, foi a criação de um espaço virtual na
Internet.
Essa prática, iniciada no dia 30 de maio de 2010, perdura até os dias atuais, já que
mantém a aquiescência da atual direção e vice-direção da Faculdade; bem como dos
professores que hoje, em boa parte, colaboram voluntariamente — sem obrigações ou carga
horária para tal.
O Blog da FAU obedece ao princípio constitucional estabelecido às universidades:
“indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” e tem demonstrado, por estatísticas, sua
viabilidade como um portal de cultura que propicia pluralidade de conhecimentos em
linguagem acessível.
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3 DESCRIÇÃO DA PRÁTICA INOVADORA

O Blog da FAU é um canal de comunicação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
em formato blog da plataforma WordPress, com capacidade máxima de 3GB gratuitos —
77% já utilizados.
Possui estrutura de página de Internet (site ou website) com o seguinte conjunto
informativo [disposto em 17 (dezessete) setores independentes]: Histórico do Curso,
Diretrizes do MEC, PPP (Projeto Político Pedagógico), Estrutura Curricular, Calendário
Acadêmico, AU (Arquitetura e Urbanismo) nas IFES (Instituições Federais de Ensino
Superior), Administração Acadêmica, Corpo Docente, Laboratórios, Publicações, Vídeos
Institucionais, Fotos, Blogs, Logo, Leituras, Acervo Digital e Editores do BF (Blog da FAU).
O conteúdo diário publicado é exibido na página inicial (Início), que atualmente
(30/ago/2012) possui 1.721 postagens, incluindo fotografias e vídeos produzidos na
Faculdade; o que corresponde à média de 02 (duas) publicações diárias; contando-se sábados,
domingos e feriados.
A frequência do público, identificado por IP, está em 162 mil acessos, computados
desde o dia 30 de maio de 2010; grosso modo 197,5/dia.
O conteúdo é multi-informativo; Arquitetura e Urbanismo não figuram como
protagonistas, mas como anfitriões de todo e qualquer conhecimento ou cultura.
O Blog da FAU, além de lidar com ensino, pesquisa e extensão, possui “espaços”
abertos à administração; dentre outras possibilidades que se venha desenvolver.

3.1 Objetivos que se propõe e resultados visados

O propósito do Blog da FAU é a informação em fluxo contínuo e a comunicação entre
professores, alunos e funcionários; e desses com a sociedade local e a globalizada, externando
o trabalho desenvolvido na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
A intenção, em boa parte atingida, é facilitar as relações da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo com o público, mostrando a ele quem somos e o que produzimos no contexto
acadêmico e profissional.
Para que o BF tenha êxito em seus resultados é necessário um cenário atraente em
formato e linguagem, que dê primazia, na essência, à diversidade dos indivíduos.
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3.2 Público-alvo da prática inovadora
Além dos alunos, funcionários e professores, o Blog da FAU — que conta com
colaboradores voluntários externos à UFPA — alcança pessoas de todos os territórios do
mundo, transpondo fronteiras geográficas reais.
Como as demandas são as mais variáveis possíveis no ambiente virtual, hoje somos
capazes de atender diversas solicitações e intercambiar com quase todos os pontos do planeta.

3.3 Concepção e trabalho

O Blog da FAU nasceu da necessidade de estabelecer um canal de comunicação que
demonstrasse, com boa aparência gráfica e conteúdos, confiabilidade aos usuários.
A implementação da Prática se deu no dia 30 de maio de 2010 com a veiculação do
cartaz da segunda versão do curso de especialização intitulado Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente; desde então jamais foi interrompida, salvo em período de férias, por, no
máximo, uma semana.
Inicialmente o BF (Blog da FAU) contava apenas com este idealizador, professor
Haroldo Baleixe da Costa; posteriormente, o professor Jaime de Oliveira Bibas, que retornara
de cedência ao Governo do Estado, passou a integrar a editoração.
Paulatinamente, sempre com a anuência do diretor da Faculdade, professor Juliano
Pamplona Ximenes Ponte, outros docentes se interessaram em contribuir voluntariamente
com o trabalho, dando ao Blog a dinâmica de um “blog de variedades”.
Hoje o BF conta com o envolvimento da comunidade da FAU (graduação e programa
de pós) alcançando notoriedade como referência, mesmo na condição de informalidade, ou
mesmo de marginalidade institucional — nesses dois anos e três meses essa ação não foi
formatada como projeto, portanto, inexiste como prática oficial na Universidade Federal do
Pará; resumindo: é uma Prática notória não anotada.

3.4 Etapas

O Blog da FAU não foi planejado, surgiu como experimentação; portanto, dividi-lo
em fases não se aplicaria, o mais coerente seria dar destaque a algumas postagens relevantes
que expressem a missão da Universidade Federal do Pará: “Produzir, socializar e transformar
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o conhecimento na Amazônia para a formação de cidadãos capazes de promover a construção
de uma sociedade sustentável.”.
Considerando-se a cultura como um dos pilares da sustentabilidade, uma novidade
surgiu no BF: a “pesquisa pública”, em que os passos investigativos são publicados como
capítulos de uma novela, propiciando o acompanhamento dos internautas e suas intervenções;
um feedback que pode envolver outras instituições, públicas ou privadas.
Um caso elucidado pelo BF, que é de suma importância à História da UFPA, foi a
descoberta do autor do primeiro Brasão da Universidade do Pará, também executor da
insígnia que compõe a marca da FADESP: o desenhista Maÿr Sampaio Fortuna; essa ação,
que demorou um ano, teve como coadjuvantes internos o Museu da UFPA e a Biblioteca
Central e externo, a Primeira Comissão Demarcadora de Limites do Itamarati (Ministério das
Relações Exteriores); além de colaboradores acadêmicos e cidadãos que utilizam a Internet.
Vídeos e fotografias que são produzidos para veiculação no Blog da FAU disseminam
a região amazônica paraense e, em boa parte do conteúdo publicado, a própria Universidade.
A ferramenta possibilita, como ocorreu no ano passado, fazer escolhas democráticas,
como no caso da imagem que simbolizou o período do Círio 2011 na Faculdade — esse
sufrágio, que possui mecanismos invioláveis garantidos pela plataforma WordPress, obteve a
audiência diária recorde do Blog da FAU: 1.579 computadores foram plugados ao BF no dia
05 de outubro de 2011. (conferir em Marcas do Círio 2011: as primeiras colocadas em
esboços do JB.)
Tem sido prática do Blog publicar fontes primárias de pesquisas: fotografias, mapas e
documentos de época; há livros e trabalhos acadêmicos digitalizados exclusivamente para o
BF que estão à disposição do público em geral.
Os resultados das pesquisas do BF que encontram livros, filmes e fotografias sobre a
Região/Estado/Cidade são publicados ou informados os links para um acesso democrático a
essas informações; já que esses “caminhos” muitas vezes são complexos, como se verificou
no achado do primeiro relatório do intendente Antonio José de Lemos, disponível na
Universidade de Toronto, no Canadá, que está disponível, de modo simplificado, no BF — o
álbum que o ilustra foi por nós digitalizado para a completude das informações em: Antonio
José de Lemos — Relatório 1897/1902 + Album Belém 1902 — publicações complementares.
O Blog auxilia a área administrativa, provocando uma comunicação veloz e eficiente
entre os usuários dos serviços acadêmicos e os gestores da Faculdade.
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O Blog da FAU possui hoje 1.721 postagens, o que dificultaria alinhá-las em um
painel (“quadro descritivo”) para demonstrar as múltiplas relações tácitas com a Missão,
Visão e Princípios da Universidade Federal do Pará, sem que haja uma visita técnica virtual
ao endereço http://fauufpa.wordpress.com/; os objetivos, de modo semelhante, também só se
expressam in loco, no esquadrinhado da proposição.

4 RECURSOS

4.1 Identifique e descreva os recursos utilizados, seja financeiros, materiais,
tecnológicos, pessoas, entre outros, ou mesmo se não houve uso de recursos financeiros

O Blog da FAU não possui recursos financeiros, uma vez que esta é a primeira vez
que a Prática é apresentada, de modo oficial, à Universidade Federal do Pará.
O trabalho vem sendo desenvolvido pelos professores Haroldo Baleixe e Jaime Bibas,
sem alocação de carga horária ou fomento.
Os materiais utilizados são de propriedade e uso pessoal desses professores e a
tecnologia empregada, por ora, está disponível na Internet de forma gratuita, até o limite
máximo de uso: 3GB — dos quais 77% já foram utilizados; esgotada essa dimensão virtual
haverá necessidade da contratação do serviço disponível na plataforma WordPress, que tem
um custo de 99 dólares estadunidenses por um ano de domínio com 10GB sem propagandas,
o que corresponde a vinte e sete centavos dessa moeda pago por cada dia.

4.2 Descreva como se deu a utilização eficaz dos recursos na prática

O maior recurso que o Blog da FAU possui são as pessoas que colaboram
proficuamente; sejam elas professores, alunos ou funcionários; sejam elas colaboradores
externos acadêmicos e/ou profissionais, editores de blogs parceiros, ou qualquer cidadão do
planeta terra disposto a se envolver nos processos propostos pelo BF.
Desse modo a Prática engrena-se, frutífera.

5 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
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5.1 Mecanismos ou métodos de monitoramento e avaliação de resultados e indicadores
utilizados

O Blog da FAU é monitorado pela plataforma WordPress que gera estatísticas
comparativas dos dias, das semanais e dos meses acumulados; desde o dia 25 de fevereiro de
2012 a WordPress inseriu o mapeamento dos acessos pelos países de origem.
Na sequência apresentaremos imagens de alguns relatórios estatísticos que balizam a
avaliação do BF:
Relatório “dos dias”:
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Relatório “das semanas”:

Relatório “dos meses” (acúmulo de 2 anos e 3 meses):

Relatório do “mapeamento dos acessos por países” (desde 25/02/2011):
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5.2 Resultados quantitativos e qualitativos concretamente mensurados

Os indicadores mostram uma relação direta entre publicações e acessos, uma
característica peculiar do modelo blog: a dinâmica das postagens provoca o fluxo de acesso
dos internautas.
Esse “termômetro” possibilita que ajustes imediatos sejam processados, corrigindo os
caminhos da linha editorial, ou mesmo criando situações polêmicas, já que o Blog se conecta
às redes sociais Facebook e Twitter, automaticamente.
Os resultados quantitativos mensurados pelos indicadores apontam ascensão, com leve
declínio durante o período de greve: a frequência do mês de maio foi de 14.148 acessos, a
mais alta registrada pelo BF; já os meses subsequentes, incluindo agosto que se encerra hoje,
registraram quedas tênues: junho: 13.209; julho: 9.632; e agosto: 12.600 (em estimativa).
O qualitativo tem uma aferição mais complexa, pois só pode ser percebido com a
leitura e análise dos 905 comentários — aprovados pelo critério da não ofensa a pessoas
identificadas; e o bom senso, claro — que podem ser acessados in loco.

6 LIÇÕES APRENDIDAS EM CASO DE PRÁTICA IMPLEMENTADA

6.1 Soluções adotadas para a superação dos principais obstáculos encontrados

Como o monitoramento do BF se dá por estatísticas online geradas pela plataforma
WordPress, os obstáculos são superados por estratégias discutidas pelos dois editores; o que,
via de regra, soluciona os problemas do dia a dia.
A implementação da Prática se deu de modo experimental, sem planejamento ou
projeto, apenas como ideia piloto (linha editorial) de um relacionamento informal da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo com um público plural, acadêmico e não acadêmico;
esse fato nos permitiu (e permite) reconfigurar “apelos” que levem felicidade aos
espectadores, muitas vezes com o uso do humor — entender-se-á esse procedimento ao
pesquisar no BF pelo termo Humor Acadêmico.

7 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
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A notoriedade do Blog da FAU (que pode ser confundida com sucesso) se dá pela
diversidade dos assuntos pautados, fugindo da rigidez comum aos sites que tratam
exclusivamente de uma profissão ou conhecimento setorizado por área; a linguagem coloquial
atrai de modo natural o público alvo (qualquer cidadão do mundo), que tem a oportunidade de
interagir com a Faculdade, aprendendo e ensinando, na condição de sujeito determinado, com
identidade própria respeitada.

8 EXPLIQUE PORQUE A PRÁTICA DEVE SER CONSIDERADA UMA INOVAÇÃO
O Blog da FAU tem auxiliado na divulgação da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo pelo mundo afora, com maior concentração de público — segundo dados
fornecidos pela WordPress — no Brasil e particularmente em Belém do Pará; utilizando-se de
meio ora disponível em gratuidade.
A relação estabelecida com a sociedade ao longo de dois anos e três meses de trabalho
tem gerado ganhos ao status da UFPA no cenário brasileiro, como a conquista das cinco
estrelas, no ano passado, pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo no Guia do Estudante;
certamente o BF foi consultado pelos avaliadores do certame, uma vez que ele vigora no
buscador Google, a partir da genérica palavra “FAU”, como um dos primeiros da lista (já
tendo ocupado a 1ª posição em alguns momentos de sua existência):
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Pelo termo “FAU UFPA” o BF surge em primeira colocação, seguido da página oficial
da FAU, que é obsoleta por não seguir o ritmo esperado pelos usuários da WEB:
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Desse modo, entenda-se que esta “prática inovadora” não reside no uso de uma
plataforma para blogs — que poderia ser outra que não a WordPress, inclusive uma
desenvolvida pelos laboratórios da UFPA, douta em tecnologias da informação e engenharia
da computação —; mas, na associação desse meio prático aos conteúdos publicados que
motivam inúmeras tarefas possíveis de ser realizadas na graduação ou pós (como o vídeo
produzido a partir de uma disciplina do mestrado intitulado Subsídios a recomposição virtual
da chácara Bem- Bom).
Um “portal de cultura” gerenciado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo é um
desígnio (ideia ou intenção de fazer ou realizar algo; VONTADE; PROPÓSITO), palavra com
o mesmo radical de design (concepção física, formal e funcional de um produto), um meio
sui-generis de propalar e discutir a sustentabilidade do amazônida parauara, com
transparência e de frente para uma sociedade alheia aos limites territoriais e às línguas.
Não sabemos ao certo se esta Prática despretensiosa encaixa-se na concorrência ao
PRÊMIO IDÉIAS E PRÁTICAS INOVADORAS EM GESTÃO UNIVERSITÁRIA;
contudo, é a nossa “...arte de tornar a vida mais agradável e feliz possível.”.
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