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O Colegiado Pleno do Curso de Arquitetura e Urbanismo se reuniu na sala dos 
professores do curso (bloco B – Sala 15) às 09:00 do dia trinta de maio de 2018 para 
discussão/proposição de componentes relativos à curricularização da extensão do novo 
Projeto Pedagógico do Curso em desenvolvimento. Estavam presentes na reunião os 
docentes Edler Oliveira Santos, Elisabeth de A. C. Duarte Gonçalves, Odair Barbosa de 
Moraes, Renata Torres Sarmento de Castro, Ricardo Victor Rodrigues Barbosa, Simone 
Carnaúba Torres e Simone Rachel Lopes Romão. 
 
A reunião iniciou com o debate sobre a sugestão anterior de criação de eixos de pequisa 
no Projeto de Extensão Intervenção Urbana em Assentamentos Precários a fim de ampliar 
o campo de pesquisa inicialmente restrito aos assentamentos precários. De modo geral, os 
seguintes aspectos foram debatidos: 
 
1. A incoerência entre a criação de eixos de atuação e a necessidade de um enfoque para 
os projetos de extensão, exigido pela minuta de curricularização da extensão elaborada 
pela UFAL para embasar as mudanças nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação; 
 
A fim de eliminar essa incoerência, a docente Simone Torres sugeriu a mudança de status, 
de parte dos eixos de atuação, da modalidade projeto para a modalidade produto de 
extensão a fim de manter a abrangência dos temas a serem desenvolvidos.  
 
2. Também foi apontado a distribuição equânime das atividades de extensão entre os 
cinco setores de estudo do curso a fim de não concentrar essas atividades nos setores de 
Teoria e História e Planejamento Urbanos e Paisagem, tal como previa os dois projetos de 
extensão abordados nas reuniões anteriores.  
 
Uma vez que essa sugestão apresentada pelo docente Odair Barbosa foi aceita pelos 
docentes presentes nessa reunião, definiu-se que cada um dos setores de estudo do curso 
realizassem o envio das propostas de Atividades Curriculares de Extensão (ACEs) até a 
data de Vinte e Sete de Junho de 2018, na semana posterior ao planejamento acadêmico 
do semestre letivo 2018.1.  
 
Sem mais a tratar, a reunião encerrou-se às 11:00 do dia trinta de maio de 2018. 
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