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

curso (bloco B – Sala 15) às 09:00 do dia quatro de abril de 2018 para 

discussão/deliberação dos seguintes tópicos: 1. Encerramento do contrato da professora 

temporária do setor estudos Estruturas das Construções; 2. Oferta acadêmica 2018.1 do 

setor de estudos Representação, Projeto de Arquitetura e Conforto Ambiental; 3. O que 

houver. Estavam presentes na reunião os docentes Edler Oliveira Santos, Elisabeth de 

A. C. Duarte Gonçalves, Iuri Ávila Lins Araújo, Simone Carnaúba Torres, Renata 

Torres Sarmento de Castro e Thamyrys Morgana Pontes de Almeida. 

 

1. Encerramento do contrato da professora temporária do setor Estruturas das 

Construções 

 

A reunião iniciou com a discussão do possível enceramento do contrato da professora 

temporária Thamyrys Morgana Pontes de Almeida, do setor estudos Estruturas das 

Construções, por motivo de aprovação em concurso, em regime de dedicação exclusiva, 

em Instituição de Ensino Superior (IES) do estado de Alagoas. A docente responsável 

por esse setor sugeriu, e o Colegiado aprovou, a antecipação das atividades das 

disciplinas Elementos do Cálculo, Introdução à Análise Estrutural e Sistemas 

Estruturais em caso de contratação/convocação em novo concurso antes do término do 

semestre letivo 2017.1 a fim de que não ocasione prejuízo ao Curso. Assim, a docente 

Thamyrys ficou responsável por elaborar um plano/cronograma emergencial a ser 

submetido à aprovação dos discentes das disciplinas mencionadas.  

 

2. Oferta acadêmica 2018.1 do setor de estudos Representação, Projeto de Arquitetura e 

Conforto Ambiental 

 

A reunião prosseguiu com a discussão sobre o aproveitamento da docente Renata Torres 

nas disciplinas do setor de Representação, Projeto de Arquitetura e Conforto Ambiental, 

no semestre letivo 2018.1, respeitando seu perfil e experiência prática. O colegiado do 

curso foi favorável a essa mudança, desde que a professora substituta Natiele Vitorino, 

uma vez em exercício, assuma as disciplinas atualmente sob a reponsabilidade da 

docente supracitada.  

 

Sem mais a tratar, a reunião encerrou-se às 10:30 do dia quatro de abril de 2018. 
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