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O Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo se reuniu na sala 15 do Bloco B (sala 
dos professores) às 08:30 do dia vinte e nove de maio de 2019 para discussão/deliberação 
dos seguintes pontos: 1) Ocupação de vagas ociosas; 2) Desligamento de alunos em 
situação irregular. 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) Ocupação de vagas ociosas 
 
A reunião iniciou com a discussão do preenchimento de vagas ociosas por meio dos editais 
de reopção e de transferência externa para 2019.2. Após levantamento e análise do número 
de vagas ociosas nos respectivos semestres do curso, o Colegiado concordou em 
disponibilizar vagas destinadas somente as turmas do Novo Projeto Pedagógico que serão 
ofertadas em 2019.2. Assim, serão ofertadas 2 vagas para reopção e 2 vagas para 
transferência externa, alocadas no terceiro período. A decisão de não preencher vagas em 
semestres correspondentes à matriz curricular de 2011 se justifica pelo fato de que algumas 
disciplinas pertencentes ao tronco inicial e intermediário estão em processo de extinção 
devido à renovação dos projetos pedagógicos e matrizes curriculares dos cursos da UFAL 
Campus Arapiraca/Sede; 
 
2) Desligamento de alunos em situação irregular 
 
Em seguida, o Colegiado discutiu a situação dos alunos assinantes da resolução N° 
60/2017-CONSUNI/UFAL, uma vez que parte desses discentes não cumpriu o plano de 
estudos e o termo de Ciência e Concordância previsto nessa resolução. Respaldado pelo 
Parágrafo Único, o qual aponta que “O Colegiado do curso será o órgão responsável por 
acompanhar a vida acadêmica desses estudantes e poderá solicitar seu desligamento (…) 
no caso de descumprimento do Termo de Ciência e Concordância” (Resolução 60-
CONSUNI/UFAL, 2017), o Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo deliberou 
positivamente pela solicitação de desligamento desses alunos como possibilidade de ofertar 
futuras vagas de reopção e transferência. 
 
 Sem mais a tratar, a reunião encerrou-se às 09:30 do dia vinte e nove de maio de 2019. 
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