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O Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo se reuniu na secretaria 02 do curso (no 
bloco das coordenações) às 10h00 do dia vinte de março de 2019 para 
discussão/deliberação dos seguintes tópicos: 1) Atualização da Resolução de TCC; 2) 
Retomada da Avaliação Discente; 3) Oferta de vagas de Estágio Curricular; 4) Defesa de 
TCC das alunas Maysa Natanna e Ianna Souza. Estavam presentes na reunião os docentes 
Edler Oliveira Santos, Elisabeth de A. C. Duarte Gonçalves, Renata Torres Sarmento de 
Castro, Ricardo Victor Rodrigues Barbosa, Simone Rachel Lopes Moura e Odair Barbosa 
de Moraes, assim como o representante discente Ruan Victor Amaral Oliveira. 
 
 
1) Atualização da Resolução de TCC 
 
Após discussão, os docentes e o representante discente apontaram a necessidade de 
atualização da resolução de TCC com a modificação nos seguintes pontos: A. participação 
de dois avaliadores internos na etapa de qualificação, os quais permanecerão na etapa de 
defesa a fim de contribuir com melhorias e avaliar a evolução do trabalho entre essas duas 
etapas; B. Definir os tópicos, e seus respectivos conteúdos, exigidos em cada uma dessas 
etapas; C. Indicar, na folha de aprovação, os trabalhos aprovados com louvor, para 
viabilizar a consulta (tanto de alunos da UFAL quanto de alunos de outras IES) aos 
trabalhos com o máximo desempenho obtido. A decisão anterior de manter a configuração 
da banca de defesa com dois avaliadores internos, um avaliador externo e o orientador (o 
qual não tem direito a dar uma nota ao trabalho) permanece na nova resolução. Como 
encaminhamento, ficou decidido que o NDE/Colegiado se reunirá, em data oportuna, para 
fazer essas modificações.  
 
 
2) Retomada da Avaliação Discente 
 
Em razão do resultado e das deficiências do curso apontadas na avaliação discente 
promovida pela UFAL, ficou decidido retomar a avaliação discente por disciplina ofertada, 
no final de cada semestre. Sobre isso, o representante discente Ruan Victor Amaral Oliveira 
sugeriu que o questionário de avaliação, que será elaborado com base no questionário 
impresso utilizado em semestres anteriores, seja aplicado virtualmente e, se possível, que 
seja vinculado ao SIE WEB pelo NTI para que somente os alunos participantes do processo 
avaliativo pudessem ter acesso ao seu histórico acadêmico. O docente Edler Oliveira 
Santos se responsabilizou pelo envio do formulário já existente nos arquivos da 
coordenação e o docente mencionado ficou responsável pela elaboração do questionário 
virtual. 
 
 
 



3) Oferta de vagas de Estágio Curricular  
 
Em resposta ao processo 23065.043197/2018-50, emitido pelo servidor Julimar 
Sacramento Ribeiro, o Colegiado decidiu ofertar oito vagas de Estágio Curricular 
Obrigatório, sem bolsa, para 8 alunos matriculados a partir do sexto período, a fim de 
executar o levantamento arquitetônico para o desenvolvimento de projeto de acessibilidade 
do Campus Arapiraca/Sede. As docentes Elisabeth de A. C. Duarte Gonçalves e Renata 
Torres Sarmento de Castro se responsabilizaram pela supervisão interna dos discentes 
selecionados em conjunto com um supervisor externo a ser definido pela SINFRA. 
 
 
4) Defesa de TCC das alunas Maysa Natanna e Ianna Souza 
 
Por fim, o Colegiado decidiu dispensar a qualificação TCC das alunas Maysa Natanna 
Freitas Cordeiro e Iana de Souza Silva, uma vez que as mesmas não terão tempo hábil pra 
cumprir essa etapa e participar da banca final antes do prazo final de integralização do 
curso. Assim, as alunas mencionadas irão direto para a banca final no próximo ciclo, que 
acontecerá do dia 15 ao dia 18 de abril de 2019. Ficou ainda determinado que a aluna 
Maysa Natanna Freitas Cordeiro deve apresentar os documentos necessários para a 
conclusão do Estágio Obrigatório até o dia 29 de março de 2019. 
 
 
 
  
Sem mais a tratar, a reunião encerrou-se às 12:00 do dia o dia vinte de março de 2019. 
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