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ATA DA REUNIÃO DO PLENO 

 
O Pleno do Curso de Arquitetura e Urbanismo se reuniu na sala 15 do Bloco B (sala dos 
professores) às 08:30 do dia vinte e dois de maio de 2019 para apresentação de informações 
importantes sobre o ENADE 2019 e sobre o SEMANAU 2019. 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.  
 
Segundo a docente Simone Torres, na reunião convocada pela Procuradoria Institucional, 
ocorrida no dia dezesseis de maio, na Sala 01 do CIC no Campus A. C. Simões da UFAL, 
foi informado que a prova do ENADE, da qual os cursos de Arquitetura e Urbanismo 
participarão, terá edital lançado no mês de junho do corrente ano e ocorrerá em vinte e 
quatro de novembro de 2019. Os discentes concluintes (com 80% ou mais do curso 
integralizado) que não obedecerem aos seguintes limites de prazo estarão habilitados e 
serão obrigatoriamente inscritos nesse exame: defesa de TCC até o dia trinta de julho e 
colação de grau até o dia trinta de agosto. Como encaminhamentos, sugeriu-se: 1) 
estabelecimento de contato com os discentes concluintes que precisam finalizar somente o 
TCC a fim de que possam concluir o curso e colar grau obedecendo a esses prazos limites 
e, assim, obter a dispensa do ENADE 2019; 2) atualização dos dados pessoais dos discentes 
habilitados ao exame a fim de manter a celeridade no processo.  
 
A reunião finalizou com a apresentação de proposta preliminar da Semana de Arquitetura 
e Urbanismo (SEMANAU 2019), em data a ser definida, pelas discentes Joiciane Maria 
Leandro Santos e Sheila Silva Guabiraba que farão parte da Comissão de Organização 
(COMORG). Como recomendações, os docentes presentes sugeriram que o tema 
preliminar “Tecnologias” fosse delimitado e retomado nas próximas reuniões. 
 
 
  
Sem mais a tratar, a reunião encerrou-se às 10:00 do dia vinte e dois de maio de 2019. 
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