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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 10:00 do dia vinte e cinco 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, Iúri Ávila, Odair 
Barbosa de Moraes, Simone Carnaúba Torres e Simone Rachel Lopes Romão, além dos 
discentes Joseph Deodato da Silva e Ruan Victor Amaral Oliveira.  
 
A reunião iniciou com a apresentação da docente Simone Romão sobre a proposta de 
mudanças nos Projetos de Extensão Intervenção Urbana em Assentamentos Precários e 
Educação do Patrimônio Arquitetônico em Arapiraca/Al, discutidos na reunião anterior 
do Núcleo Docente Estruturante do Curso. De modo geral, foram sugeridas as seguintes 
modificações: 
 
1. Inclusão do eixo de pesquisa Construir no Construído a fim de ampliar o enfoque 
limitado à educação patrimonial estabelecido na primeira proposta do projeto Educação 
do Patrimônio Arquitetônico em Arapiraca/Al;  
2. Inclusão de novos eixos de pesquisa no Projeto de Extensão Intervenção Urbana em 
Assentamentos Precários a fim de ampliar o campo de pesquisa inicialmente restrito aos 
assentamentos precários. 
3. Ampliação da atuação dos projetos vinculados ao Programa de Extensão Qualidade do 
Ambiente Construído no Agreste Alagoano para além dos limites territoriais da cidade de 
Arapiraca /AL a fim de abranger outras cidades do agreste alagoano. 
 
Em seguida, os demais membros do NDE questionaram a criação de linhas/eixos de 
atuação em cada um dos projetos supracitados, uma vez que a mudança de linha de 
atuação a cada novo ano letivo do curso poderia comprometer a continuidade das ações 
de extensão a serem desenvolvidas. Também foi sugerido pelo professor Odair a 
distribuição equânime de atividades curriculares de extensão entre os cinco setores do 
curso, possibilidade a inserção mais efetiva e, ao mesmo tempo, abrindo espaço de 
atuação para todos os professores quadro docente do curso.  
 
Sem mais a tratar, a reunião encerrou-se às 12:00 do dia vinte e cinco de abril de 2018. 
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