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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 dezessete de julho de 2019 para discutir/deliberar sobre 
os seguintes assuntos: 1) Eleição para a nova coordenação de curso; 2) Pedido de 
redistribuição de docente; 3) Evento UFAL de Porta Abertas; 4) Calendário NDE/ENADE; 
5) Aproveitamento de Estágio não-obrigatório; 6) Semana de Arquitetura e Urbanismo. 
Estavam presentes na reunião os docentes Edler Oliveira Santos, Renata Torres Sarmento 
de Castro, Simone Rachel Lopes Moura, Odair Barbosa de Moraes, além do representante 
discente Joseph Deodato da Silva e das alunas Sheila Silva Guabiraba e Joiciane Maria 
Leandro Santos, integrantes da Comissão de Organização do SEMANAU 2019.  
 
1) Eleição para nova coordenação de curso; 
 
Após a análise do quadro atual de professores do Curso, os membros presentes na reunião 
indicaram, por unanimidade, a docente Simone Carnaúba Torres para o exercício da função 
de coordenadora de curso no biênio 2020-2021. Uma vez que a gestão atual se encerra em 
01.01.20, recomendou-se fazer a nova eleição no mês de setembro do corrente ano, tempo 
hábil para que seja emitida a nova portaria da coordenação e do colegiado de curso. 
 
2) Pedido de redistribuição de docente; 
 
Em seguida, o colegiado do curso foi notificado sobre o recebimento do pedido de 
redistribuição da docente Flávia Marroquim. Uma vez que não há, atualmente, vaga para 
redistribuição disponível no curso, o colegiado optou por aguardar a finalização do 
processo por permuta de vaga pleiteado pelo docente Ricardo Victor Rodrigues Barbosa 
para proceder à análise do pedido em questão.  
 
3) Evento UFAL de Porta Abertas; 
 
O colegiado foi consultado sobre a participação no evento UFAL de Portas Abertas, que 
acontecerá em outubro do corrente ano. Após explicação sobre a dinâmica do evento, as 
docentes Renata Torres e Simone Moura demonstraram interesse em fazer parte da 
comissão que representará o curso. Assim, foi sugerido a elaboração de uma apresentação 
visual a partir da sistematização de dados curriculares e resultados importantes do curso, 
além das possibilidades de atuação no mercado de trabalho.  
 
4) Calendário NDE/ENADE; 
 
O colegiado foi notificado sobre o recebimento futuro de um calendário de reuniões com 
foco em ações relacionadas ao ENADE, a ser elaborado pelo docente Edler Oliveira a partir 
das datas importantes indicadas no calendário desse exame. 



 
5) Aproveitamento de Estágio não-obrigatório; 
 
Após pedido e justificativa apresentada pela prof. Renata Torres, o colegiado deliberou 
positivamente sobre o aproveitamento da carga horária de estágio não-obrigatório em 
estágio obrigatório da discente THAMYRES ALVES SILVA (Mat. 200901850), uma vez 
que ela cumpriu os requisitos necessários desse componente curricular obrigatório.  
 
6) Semana de Arquitetura e Urbanismo. 
 
Por fim, as alunas Sheila Silva Guabiraba e Joiciane Maria Leandro Santos apresentaram 
a proposta preliminar para a Semana de Arquitetura e Urbanismo de 2019. Assim, foi 
sugerido a escolha de uma equipe de professores para auxiliar no planejamento e 
organização dos eventos da semana a fim de não concentrar a responsabilidade num único 
professor. Como encaminhamentos, as alunas ficaram responsáveis de enviar cartas-
convite para os docentes do curso.  
 
 
 
Sem mais a tratar, a reunião encerrou-se às 10:00 do dia dezessete de julho de 2019. 
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