
 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

CAMPUS ARAPIRACA 

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

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 vinte e oito de fevereiro de 2018 para 

discussão/deliberação acerca dos seguintes tópicos: 1. Redefinição das datas do ciclo de 

defesa de TCCs; 2. Instituição de seleção para professores voluntários; 3. Análise de 

pedido de redistribuição do profissional Fábio José de Matos Barbosa. Estavam 

presentes na reunião os docentes Edler Oliveira Santos, Elisabeth de A. C. Duarte 

Gonçalves, Iuri Ávila Lins de Araújo, Odair Barbosa de Moraes, Ricardo Victor 

Rodrigues Barbosa, Simone Carnaúba Torres, Simone Rachel Lopes Romão, além dos 

representantes discentes no colegiado Joseph Deodato da Silva e Ruan Victor Amaral 

Oliveira.  

 

1. Redefinição das datas do ciclo de defesas de TCC 

 

A reunião iniciou com a discussão sobre a redefinição das datas do primeiro ciclo de 

defesas de TCCs para o semestre letivo 2017.2 reivindicada pelos alunos do décimo 

período do curso. Após ouvir os discentes presentes na reunião – Kedley Lima de Sá, 

Edna Sofia de Oliveira Santos, Iris Mayara Barbosa de Albuquerque, Ingrid Mayara 

Rocha Barbosa – e mediante as justificativas por eles apresentadas, o colegiado decidiu 

estabelecer um ciclo extra para a qualificação e defesa final, com prazo para depósito 

dos exemplares em 23 de março de 2018, e período de apresentação da qualificação e 

defesa final de 02 a 06 de 2018. A comunicação sobre essa decisão aos docentes 

interessados ficou sob a responsabilidade do docente Ricardo V. R. Barbosa, atual 

responsável pela coordenação de TCCs.  

 

2. Instituição de seleção para professores voluntários 

 

A reunião prosseguiu com a discussão sobre a instituição de seleção para professores 

voluntários. Com intuito de conferir rigor e celeridade na admissão de novos 

professores voluntários, o colegiado decidiu estabelecer, a partir do semestre letivo 

2017.2, processo seletivo simplificado interno conduzido por banca formada por três 

docentes do curso da respectiva área de estudos e composto por prova didática e 

avaliação do currículo lattes dos profissionais interessados em assumir as demandas de 

ensino do curso temporariamente. 

 

3. Análise de pedido de redistribuição do profissional Fábio José de Matos Barbosa 



 

Por fim, foi realizada a análise de pedido de redistribuição do profissional Fábio José de 

Matos Barbosa. Após a apreciação do processo 23065.003614/2018-21, o colegiado 

emitiu parecer favorável referente ao pedido de redistribuição, uma vez que, como pode 

ser observado no currículo lattes, esse profissional possui o perfil docente adequado ao 

setor de estudos Representação e Projeto de Arquitetura / Conforto Ambiental. Embora, 

no presente momento, o código de vaga para o setor mencionado encontra-se 

indisponível devido a remoção da docente Ivvy Pedrosa de Oliveira Cavalcante Pessoa, 

SIAPE 3445676, para o Campus A. C. Simões. 

 

Sem mais tema a tratar, a reunião encerrou-se às 12:00 do dia vinte e oito de fevereiro 

de 2018. 
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