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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO PLENO 

 

 O colegiado do curso de Arquitetura e Urbanismo se reuniu na sala dos 

professores do curso (bloco B – Sala 15) às 09:30 do dia 24 de janeiro de 2018 para 

discussão/deliberação acerca dos seguintes tópicos: 1. Definição do calendário de 

reuniões do Colegiado para o semestre letivo 2017.2; 2. Aprovação do horário e oferta 

acadêmica para o semstre letivo 2017.2; 3. Análise de pedidos de prorrogação de prazo 

para conclusão do curso; 4. Atribuições da gestão acadêmica; 5. O que ocorrer. Estavam 

presentes na reunião os professores: Edler Oliveira, Elisabeth Duarte, Simone Torres, 

Iuti ÁvilaNayane Laurentino e Thamirys Morgana. 

 

1. Definição do calendário de reuniões do Colegiado para o semestre letivo 2017.2 

 

A reunião iniciou com a definição das datas das próximas reuniões do Colegiado 

durante o atual semestre letivo. As seguintes datas foram estabelecidas, obedecendo ao 

critério de uma única reunião mensal: 28/02/2018, 28/03/2018, 25/04/2018, 30/05/2018. 

 

2. Aprovação do horário e oferta acadêmica para o semstre letivo 2017.2 

 

O Prof. Edler Oliveira apresentou, e o colegiado aprovou, a proposta do horário e oferta 

acadêmica para 2017.2, a qual foi divulgada e discutida anteriormente entre todos os 

professores do curso vinculados as disciplinas ofertadas no semestre atual. 

 

3. Análise de pedidos de prorrogação de prazo para conclusão do curso 

 

O Prof. Edler Oliveira apresentou, para apreciação do colegiado, os pedidos de 

prorrogação de prazo para conclusão de curso das alunas Raquel de Almeida Rocha 

(Mat. 2006G3594), Ianna Karlla Ferreira de Magalhães (Mat. 2008G0306) e Laine 

Timóteo Avelino (Mat. 2008G0321). Após a análise, os membros do colegiado, 

presesentes na reunião, decidiram aprovar os pedidos acima mencionados. 

 

4. Atribuições da gestão acadêmica 

 

Após livre candidatura e votação, ficaram estabelecidas as seguintes atribuições 

relativas à gestão acadêmica do curso: SImone Carnaúba Torres - Coordenadora de 

monitoria; Elisabeth de A. C. Duarte Gonçalves - Coordenadora de atividades 

complmentares e Membro suplente no Conselho Acadêmico, Iúri Àvila Lins Araújo - 

Membro titular no Conselho Acadêmico.  



 

5. O que ocorrer 

 

O Prof. Edler Oliveira discutiu, juntamente com os demais membros do colegiado, a 

organização da semana letiva em paralelo ao Fórum Maloca 2018. Os presentes 

concordaram que somente os alunos inscritos/participantes nas atividades do Fórum, em 

data a definir, serão dispensados das aulas, devido a pouca adesão dos discentes a esse 

evento.  
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