UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CAMPUS ARAPIRACA
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO/NDE
O Colegiado e o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Arquitetura e Urbanismo1 se
reuniu de forma on line, na plataforma RNP, às 10 horas do dia 12 de junho de 2020 para
deliberar sobre os seguintes pontos: 1) oferta de disciplinas no Período de Atividades
Excepcionais (PAE); 2) planejamento das atividades remotas no PAE; e 3) revisão de nota
das provas finais da disciplina Projeto de Urbanismo 2 e Projeto de Arquitetura 5.
1) Oferta de disciplinas no Período de Atividades Excepcionais (PAE):
Os presentes, a partir das especificidades de seus respectivos setores, apontaram a
viabilidade de oferta à distância dos seguintes componentes:
•
•

•

Setor de estudos Tecnologia da Construção Civil: Tecnologia da Construção 3,
Tecnologia das Construções 2 e Planejamento da Construção Civil;
Setor de estudos Representação e Projeto de Arquitetura: Conforto Acústico,
Detalhes arquitetônicos e construtivos, Conforto Luminoso (módulo de Projeto
Arquitetônico 3 da Nova Matriz Curricular), Arquitetura de Interiores e
Métodos de Pesquisa aplicados à Arquitetura e ao Urbanismo;
Setor de estudos Planejamento Urbano e Paisagem: Teoria do Urbanismo,
Projeto de Urbanismo 1 (parcialmente) e Projeto de Urbanismo 3
(parcialmente).

Além disso, foi apontada a necessidade de gravação das aulas a serem
disponibilizadas aos alunos(as) a fim de que possam assistir em momento oportuno, nos
casos em que haja falta de conexão e impossibilidade de acesso à aula síncrona.
2) Planejamento das atividades remotas no PAE:
O NDE apontou a necessidade de um prazo maior para o planejamento das
atividades a distância e sugeriram o mês de agosto para fazê-lo. Foi discutido, sem se
chegar a uma conclusão, a possibilidade de condicionar a oferta das disciplinas ao limite
de 75% das vagas comumente ofertadas no modo presencial a fim de que os(as) docentes
possam acompanhar – de modo efetivo – o desempenho dos(as) discentes durante as
A reunião do Colegiado juntamente com a reunião do NDE acontece, não raramente, devido à
participação concomitante dos professores nessas duas instâncias em função do número reduzido de
docentes atuantes no curso.
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aulas e atividades on line. Também foi mencionada a possibilidade de se manter a
reprovação em caso de baixo desempenho (tal como no ensino presencial) desde que haja
um comum acordo entre professores e alunos(as) matriculados(as).
3) revisão de nota das provas finais das disciplinas Projeto de Urbanismo 2 e Projeto de
Arquitetura 5:
Após um pedido legítimo dos(as) discentes reprovados na prova final das
disciplinas Projeto de Urbanismo 2 e Projeto de Arquitetura 5, no semestre letivo 2019.2,
o Colegiado decidiu aprovar a revisão de nota das respectivas provas. Para tanto, foram
designados dois docentes do Setor de Urbanismo – Marcelo Karloni e Simone Romão – e
dois docentes do Setor de Projetos – Renata Torres e Simone Torres. Esses docentes
devem, antes de proceder à revisão, solicitar o padrão de resposta das provas finais e
consultar os respectivos professores das disciplinas – Carlos Jacinto e Edler Oliveira.
Sem mais a tratar, a reunião encerrou-se às 10:30 do dia 12 de junho de 2020.
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