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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO 

 
O Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo se reuniu na secretaria 02 do curso (no 
bloco das coordenações) às 11:00 do dia seis de fevereiro de 2019 para 
discussão/deliberação dos seguintes tópicos: 1) Aprovação do relatório de progressão da 
docente Alice de Almeida Barros; 2) Avaliação interna do curso pelos discentes; 3) 
Aprovação do estágio curricular do aluno Júlio Cesar dos Santos; 4) Pedido de afastamento 
do docente Ricardo Victor Rodrigues Barbosa; 5)  Estavam presentes na reunião os 
docentes Edler Oliveira Santos, Elisabeth de A. C. Duarte Gonçalves, Renata Torres 
Sarmento de Castro e Ricardo Victor Rodrigues Barbosa. 
 
1) Aprovação do relatório de progressão da docente Alice de Almeida Barros 
 
Após a análise e verificação dos critérios exigidos pela Resolução Nº 13/88 – CEPE, de 14 
de dezembro de 1988, a qual estabelece critérios de avaliação do desempenho docente na 
Universidade Federal de Alagoas, o Colegiado do Curso decidiu aprovar o relatório da 
docente afastada Alice de Almeida Barros. 
 
2) Avaliação interna do curso pelos discentes 
 
Após a análise do resultado do questionário de Autoavaliação Interna Discente 2018, e após 
o reconhecimento das lacunas existentes no curso apontadas pelos alunos, o Colegiado 
sugeriu como medida convocar o Núcleo Docente Estruturante (NDE) a discutir e 
operacionalizar melhorias no âmbito da graduação em Arquitetura e Urbanismo.  
 
3) Aprovação do estágio curricular do aluno Júlio Cesar dos Santos 
 
Após a análise do pedido apresentado pela docente Renata Torres Sarmento de Castro, 
Coordenadora de Estágio do Curso, o Colegiado autorizou o aproveitamento das atividades 
desenvolvidas pelo aluno Júlio Cesar Santos, na Prefeitura Municipal de Arapiraca, para 
integralização do estágio curricular obrigatório, uma vez que essas atividades se 
relacionam com o exercício da prática profissional sobre o espaço edificado e/ou urbano. 
 
4) Pedido de afastamento do docente Ricardo Victor Rodrigues Barbosa 
 
Uma vez que quatro docentes do quadro de professores efetivos do curso (Alice de Almeida 
Barros, Geilson Albuquerque, Iúri Ávila e Rafael Rust) encontram-se afastados em função 
do doutorado, o Colegiado do Curso decidiu aprovar o pedido de afastamento para pós-
doutorado (durante o semestre letivo 2019.2) do docente Ricardo Victor Rodrigues 
Barbosa somente se as seguintes condições forem atendidas: 
 
- Se o docente que realizou o pedido submeter à aprovação do Colegiado do Curso uma 
simulação de oferta acadêmica para o período de afastamento, a fim de atender, sem 
prejuízo, às demandas de ensino e gestão do curso.  



 
- Se o colegiado de curso, após análise dessa simulação, concordar com a oferta acadêmica 
proposta para o período de afastamento mencionado.  
 
 
Sem mais a tratar, a reunião encerrou-se às 12:00 do dia seis de fevereiro de 2019. 
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