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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO 
 

 

O Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo se reuniu na sala 15 do Bloco B (sala 

dos professores) às 08:00 do dia vinte e quatro de julho de 2019 para discutir/deliberar 

sobre os seguintes assuntos: 1) Oferta acadêmica 2019.2; 2) Avaliação da experiência das 

ACEs; 3) Resultado do edital de Reopção de Curso; 4) Retorno do processo de progressão 

docente de Geilson Albuquerque. Estavam presentes na reunião os docentes Edler Oliveira 

Santos, Elisabeth de A. C. Duarte Gonçalves, Marcelo Karloni da Cruz, Renata Torres 

Sarmento de Castro, Simone Carnaúba Torres, Simone Rachel Lopes Moura, Odair 

Barbosa de Moraes, além do representante discente Joseph Deodato da Silva. 

 

1) Oferta acadêmica 2019.2; 

 

Após a apresentação da oferta acadêmica para o semestre letivo 2019.2, os professores 

pontuaram as seguintes questões: a) concentrar todas as aulas da disciplina Detalhes 

Arquitetônicos e Construtivos num único dia, a fim de aumentar o rendimento dos alunos; 

b) Distribuir as 7 aulas da disciplina Projeto de Arquitetura 2, da nova matriz curricular, 

em 5 aulas + 2 aulas, a fim de equilibrar a oferta semanal de aulas do terceiro período do 

curso. Além disso, o colegiado concordou que o docente Edler Oliveira lecione a disciplina 

Projeto de Arquitetura 5 a fim de que possa ser feita a integração com a disciplina de 

Infraestrutura Urbana, também ministrada por esse docente, e Projeto de Urbanismo 2, 

ministrada pelo docente Carlos Jacinto.  
 

2) Avaliação da experiência das ACEs; 
 

Os docentes Marcelo Karloni e Simone Moura foram convidados a relatar a experiência 

didática nas ACEs (Atividades Curriculares de Extensão), nos semestres letivos 2018.2 e 

2019.1, a fim de fundamentar a oferta acadêmica do curso. Sobre isso, os docentes 

apontaram que, no semestre atual, a separação das ACEs 2 e 3 em dias distintos se torna 

contraproducente devido a dinâmica das visitas às comunidades, as quais demandam o 

tempo de um turno completo. Assim, foi sugerido por eles que as ACEs ocupem 

exclusivamente e integralmente uma tarde na oferta acadêmica do curso. 

 

3) Resultado do edital de Reopção de Curso; 



 

Em seguida, a coordenação do curso apresentou o resultado com a classificação prévia dos 

candidatos ao edital de reopção de curso. Foram ofertadas 02 vagas para reopção e 02 vagas 

para transferência externa. Uma vez que não houve inscritos para transferência externa, o 

Colegiado decidiu remanejar as duas vagas, disponibilizadas no edital, para o processo de 

reopção de curso. Desse modo, dos 05 inscritos 04 foram classificados como reopção de 

curso e enquadrados no terceiro período a ser ofertado em 2019.2. 

 

4) Retorno do processo de progressão docente de Geilson Albuquerque. 

 

Por fim, o processo de progressão do docente Geilson Albuquerque foi devolvido à 

Comissão de Avaliação Interna do Curso, uma vez que o resultado da avaliação de 

desempenho se configurou como regular. Assim o docente, segundo a resolução 

pertinente, deverá durante o período de um ano contado a partir do final do interstício em 

avaliação, apresentar novos comprovantes de atividade de ensino, pesquisa, extensão e/ou 

gestão no intuito de melhorar seu desempenho e conceito final.  

 

 

Sem mais a tratar, a reunião encerrou-se às 10:00 do dia vinte e quatro de julho de 2019. 

 

 

 

 

Edler Oliveira Santos             Elisabeth de A. C. Duarte Gonçalves                                   
  

 

Marcelo Karloni da Cruz    Renata Torres Sarmento de Castro 
 

 

Simone Carnaúba Torres     Simone Rachel Lopes Moura  
 

 

Odair Barbosa de Moraes    Joseph Deodato da Silva  
   


