
 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

CAMPUS ARAPIRACA 

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

ATA DA REUNIÃO DO NDE  

 

O Núcle Docente Estruturante do Curso de Arquitetura e Urbanismo se reuniu na sala 

dos professores do curso (bloco B – Sala 15) às 08:30 do dia vinte de abril 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, Simone Carnaúba 

Torres e Simone Rachel Lopes Romão.  

 

A reunião iniciou com a continuação da discussão do texto propositivo dos projetos de 

extensão Intervenção Urbana em Assentamentos Precários e Educação do Patrimônio 

Arquitetônico em Arapiraca/Al, integrantes do Programa de Extensão Qualidade do 

Ambiente Construído no Agreste Alagoano definido em reunião anterior. Após análise 

do texto, a docente Simone Romão sugeriu as seguintes modificações: 

 

1. Atuação mais ampla do primeiro projeto supracitado, para além de assentamentos 

precários e incluindo outras formas do habitat que conforma o espaço urbano das 

cidades atuais;  

 

2. Criação de linhas/eixos de atuação para cada projeto de extensão, os quais, uma vez 

criados, integrariam as atividades das disciplinas ACE vinculadas a tais projetos ao 

longo de um mesmo semestre letivo; 

 

3. Explicitação do novo ordenamento curricular e das diferenças e mudanças em relação 

ao ordenamento atual de modo a orientar, com mais clareza, as futuras atividades 

docentes no momento de implantação do novo Projeto Pedagógico do Curso, com 

atenção especial para o modo como poderá acontecer a integração horizontal entre as 

disciplinas ofertadas a cada semestre.  

 

Assim, os membros do NDE solicitaram que a docente Simone Romão elaborasse um 

texto referente a tais mudanças para ser apresentado e discutido na próxima reunião do 

Colegiado Pleno, marcada para o dia 25 de abril de 2018.  

 

 

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