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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 11:00 horas do dia treze de novembro de 2019 para discutir/deliberar 

sobre o pedido de remoção da docente Aline Maria Pereira Nogueira, do Campus Sertão 

para o Campus Arapiraca (Processo 23065.018697/2019-34). Após a análise da Currículo 

Lattes da docente supracitada, o pedido de remoção foi aprovado por unanimidade, uma 

vez que está apta a assumir a vaga oferecida como contrapartida pela FAU para remoção 

do docente Ricardo Victor Rodrigues Barbosa (Processo 23065.026524/2019-90), cujo 

processo está em andamento. Para aprovação desse pedido, o Colegiado do Curso 

considerou os seguintes critérios: a) a solicitante ocupa um código de vaga equivalente ao 

oferecido pela FAU como contrapartida; b) a solicitante atua na área de Projeto, 

Representação e Conforto Ambiental, mesma área do docente Ricardo V. R. Barbosa; c) a 

solicitante possui experiência profissional de 12 anos em Tecnologia das Construções, 

compondo o perfil desejável para o novo Projeto Pedagógico, que tem como premissa a 

integração de conhecimentos entre os diversos setores do curso. 

 

Como garantia do atendimento pleno às demandas de ensino, pesquisa, extensão e gestão 

do curso a partir do ano letivo de 2020, o Colegiado determinou as seguintes condições: 1) 

Que a docente assuma as demandas do curso a partir do semestre letivo 2020.1, solicitando, 

para isso, o término antecipado do afastamento total autorizado pela portaria Nº 439, de 10 

de abril de 2019; 2) Que a docente retorne ao exercício no prazo máximo de 16/03/2020, 

início do semestre letivo 2020.1, segundo o calendário acadêmico unificado da UFAL. 

 

Sem mais a tratar, a reunião encerrou-se às 12:00 do dia vinte e um de outubro de 2019. 
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