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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO 
 

 

O Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo se reuniu na sala 15 do Bloco B (sala 

dos professores) às 08:30 do dia cinco de junho de 2019 para discutir a distribuição dos 

grupos de pesquisa e extensão do curso entre as novas salas disponibilizadas pela Direção 

Geral do Campus. Estavam presentes na reunião os docentes Edler Oliveira Santos, 

Elisabeth de A. C. Duarte Gonçalves, Marcelo Karloni da Cruz, Renata Torres Sarmento 

de Castro, Simone Carnaúba Torres, Simone Rachel Lopes Moura, Odair Barbosa de 

Moraes, além do representante discente Joseph Deodato da Silva e da aluna Sheila Silva 

Guabiraba, integrante da Empresa Júnior de Arquitetura e Urbanismo. 

 

De acordo com o memorando Nº50/2019, enviado pela COINFRA em 29 de maio de 2019, 

a Direção Geral e Administrativa do Campus disponibilizou a sala 04 – Bloco C, 1º andar 

– e a sala 03 – Bloco B2, 1º andar, em atendimento à demanda por espaços para atividades 

de pesquisa e extensão realizadas no âmbito do Curso de Arquitetura e Urbanismo. Nesse 

documento, foi apontado que a máquina universal de ensaios licitada (equipamento do 

Laboratório de Tecnologia das Construções), deverá ser instalada em uma das respectivas 

salas, conforme organização interna do curso.  

 

Após a exposição e discussão das demandas dos setores do curso, os docentes e discentes 

presentes na reunião optaram pela seguinte distribuição:  

 

1) A Sala 04 – Bloco C, 1º andar – abrigará o Laboratório de Conforto Ambiental e o 

Laboratório de Tecnologia das Construções, devido à possibilidade de divisão da sala (7,0m 

x 4,5m) para usos simultâneos. No entanto, sugeriu-se que o Laboratório de Tecnologia 

seja, posteriormente, transferido para novo espaço adequado às exigências de tamanho e 

produção de ruído dos equipamentos de ensaio e teste de materiais; 

 

2) A Sala 03 – Bloco B2, 1º andar – abrigará, exclusivamente, a Empresa Júnior de 

Arquitetura e Urbanismo, uma vez que a equipe de alunos necessita de um espaço adequado 

à rotina de um escritório de arquitetura e urbanismo, cujo uso é incompatível com o de 

laboratórios. Além disso, a sala possui 2,2 m x 7,0 m, metade do tamanho da sala 04.  

 

3) A atual sala do MALOCA, Escritório de Habitação Social, será readequada para abrigar 



o Grupo de Pesquisa Urbanismo, Espaço e Sociedade, coordenado pelos professores 

Marcelo Karloni da Cruz e Simone Rachel Lopes Moura, uma vez que os dois grupos 

possuem afinidade de temas de pesquisa e extensão.  

 

 

 Sem mais a tratar, a reunião encerrou-se às 09:30 do dia cinco de junho de 2019. 
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