
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

CAMPUS ARAPIRACA 

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

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 10:00 do dia oito de maio de 2019 para discussão/deliberação 

dos seguintes tópicos: 1) Aprovação da solicitação de serviço voluntário da arquiteta e 

urbanista Camila Gonzaga; 2) Participação do curso no Ciclo 1 do ENADE; 3) 

Preenchimento de vaga no setor de Representação e Projeto de Arquitetura; 4) Definição 

da data do próximo SEMANAU. Estavam presentes na reunião os docentes Edler Oliveira 

Santos, Elisabeth de A. C. Duarte Gonçalves, Renata Torres Sarmento de Castro, Simone 

Carnaúba Torres e Odair Barbosa de Moraes. 
 

1) Aprovação da solicitação de serviço voluntário da arquiteta e urbanista Camila 

Gonzaga 

 

Após a análise da documentação apresentada, o Colegiado decidiu aprovar a solicitação de 

serviço voluntário da arquiteta e urbanista Camila Gonzaga de Oliveira, para o semestre 

letivo 2019.1, nas disciplinas ofertadas pelo setor de Teoria e História da Arquitetura. Esta 

solicitação está condicionada ao acompanhamento direto do professor substituto do 

respectivo setor, João Paulo Omena Silva, a fim de orientar e verificar o desempenho da 

docente voluntária em suas atividades de ensino.  

 

2) Participação do curso no Ciclo 1 do ENADE 
 

Uma vez que os cursos de Arquitetura e Urbanismo participarão do Ciclo 1 do ENADE, o 

qual acontecerá no segundo semestre de 2019, o colegiado decidiu, por meio de reuniões, 

conscientizar os alunos regulares e retidos que participarão de exame, assim como orientá-

los, por meio de aulas, sobre o modelo das questões a serem respondidas nesta prova. As 

datas dessas reuniões e aulas serão definidas de acordo com o andamento do semestre 

letivo.  
 

3) Preenchimento de vaga no setor de Representação e Projeto de Arquitetura 
 

Após avaliar as possibilidades de preenchimento da vaga do docente efetivo Ricardo Victor 

Rodrigues Barbosa, cujo processo de remoção para FAU (Campus A. C. Simões) se 

encontra em andamento, e após consulta feita ao setor de concursos da PROGEP, o 

Colegiado decidiu solicitar a abertura de Edital de Remoção Interna, cujos itens serão 



revisados a partir do modelo enviado pela PROGEP. Essa decisão foi tomada com o 

objetivo de recrutar e valorizar professores da própria UFAL, lotados em outras unidades 

acadêmica, que tenham interesse em migrar para o Curso de Arquitetura e Urbanismo. 
 

4) Definição da data do próximo SEMANAU.  
 

Ficou decidido que a próxima Semana de Arquitetura e Urbanismo (SEMANAU) 

acontecerá de 15 a 17 de outubro de 2019, correspondente ao semestre letivo 2019.2. O 

professor responsável pelo evento será escolhido após uma consulta prévia entre os 

docentes em exercício. 
 
  

Sem mais a tratar, a reunião encerrou-se às 12:00 do dia oito de maio de 2019. 
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