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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 10:00 do dia vinte e um de outubro de 2019 para discutir/deliberar sobre 

os seguintes assuntos: 1) Prorrogação do afastamento do docente Rafael Rust Neves; 2) 

Prorrogação do afastamento do docente Geilson Márcio Albuquerque de Vasconcelos; 3) 

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

de A. C. Duarte Gonçalves, Geilson M. A. de Vasconcelos, Marcelo Karloni da Cruz, 

Rafael Rust Neves, Renata Torres Sarmento de Castro, Simone Carnaúba Torres, Simone 

Rachel Lopes Moura e Thiago Alberto da Silva Pereira.    

 

1) Prorrogação do afastamento do docente Rafael Rust Neves; 

 

Após a análise da situação atual do curso e das implicações de prorrogar o afastamento sem 

a contratação de um professor substituto, o colegiado decidiu aprovar o pedido de 

prorrogação do docente Rafael Rust Neves até 06 de março de 2021. Essa aprovação está 

condicionada aos seguintes pontos:  

 

- A fim de não comprometer a oferta acadêmica do Curso até a data especificada acima, os 

docentes SIMONE RACHEL LOPES MOURA e MARCELO KARLONI DA CRUZ, 

atenderão às demandas do setor de Planejamento Urbano e Paisagem, dando continuidade 

às atividades docentes desenvolvidas atualmente; 

- Caso os docentes SIMONE RACHEL LOPES MOURA e MARCELO KARLONI DA 

CRUZ gozem de afastamento ou licença médica no período especificado acima, o professor 

RAFAEL RUST NEVES retornará imediatamente às suas atividades sem prejuízo para a 

oferta acadêmica do curso. 
                          

2)  Prorrogação do afastamento do docente Geilson Márcio Albuquerque de Vasconcelos; 

 

Após a análise da situação atual do curso e das implicações de prorrogar o afastamento sem 

a contratação de um professor substituto, o colegiado decidiu aprovar o pedido de 

prorrogação do docente Geilson Márcio Albuquerque de Vasconcelos até 23 de julho de 

2020. Essa aprovação está condicionada aos seguintes pontos:  

 



- No semestre 2019.2, a disciplina Mecânica dos Sólidos (AQTA143) deverá ser assumida, 

prioritariamente, por docente do curso de Física do Campus Arapiraca/Sede, e a disciplina 

Sistemas Estruturais (AQTA016) deverá ser assumida, prioritariamente, por docente do 

Curso de Engenharia Civil lotado no Campus Sertão/Delmiro Gouveia; 

 

- No semestre 2020.1, a disciplina Fundamento do Cálculo (AQTA127) (com oferta 

cancelada no semestre letivo 2019.2) deverá ser ofertada pelo docente efetivo Lucas Maciel 

Muniz (SIAPE 1680961), após a confirmação da sua disponibilidade, e a disciplina Análise 

Estrutural (AQTA134) deverá ofertada pelo docente efetivo THIAGO ALBERTO DA 

SILVA PEREIRA (SIAPE 2002199).  

 

Essas medidas foram tomadas após o resultado da consulta realizada pela PROGEP. 

Conforme combinado, foram contactados ao todo 5 candidatos classificados em cadastro 

de reserva em processos seletivos anteriores, 01 do Edital nº 121/2018 (13 - Construção 

Civil - Auxiliar 40h - Campus do Sertão/ Delmiro Gouveia) e 04 do Edital nº 43/2019 

(Mecânica e Resistência dos Materiais (B) - Assistente A 20h - CTEC). Todos os candidatos 

contactados negaram a consulta por entender que o tempo de contrato seria curto e 

impossibilitaria uma nova contratação caso fossem aprovados em novos editais dentro dos 

próximos 2 anos. 

 

 

Sem mais a tratar, a reunião encerrou-se às 12:00 do dia vinte e um de outubro 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   

 

 

Thiago Alberto da Silva Pereira        


