UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CAMPUS DE ARAPIRACA

ATA 03/2020
ATA DE REUNIÃO ONLINE DA DIREÇÃO ACADÊMICA COM A COORDENAÇÃO
DO COLEGIADO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Entre os dias 13/07/2020 e ??/07/2020 ocorreu a reunião online assíncrona entre Direção
Acadêmica do Campus de Arapiraca e Coordenação do Colegiado do Curso de Arquitetura e
Urbanismo. A reunião contou ainda com a participação do docente Marcelo Karloni da Cruz. A
reunião deliberou sobre um único ponto de pauta:
1- Adesão do docente Marcelo Karloni da Cruz ao referido curso.
Após discussão por meio de trocas de e-mails, foi deliberado que:
a) o docente continuará responsável, juntamente com o NEHT, pela demanda de oferta das
disciplinas ‘Sociedade e Cultura’ e ‘Sociedade e Desenvolvimento’;
b) as demandas de oferta das disciplinas supracitadas nos demais cursos, em aberto num
semestre letivo, serão atribuídas às(aos) docentes do NEHT buscando equilibrar as respectivas
cargas horárias de ensino de graduação, levando em consideração também a carga horária
assumida pelas(os) docentes em Atividades Curriculares de Extensão e/ou em disciplinas
específicas do curso.
c) o docente será representado pelo curso em reuniões colegiadas e deliberativas no âmbito da
UFAL;
d) o curso será responsável por atender a demanda já atendida pelo docente nos demais cursos
da sede, inclusive dialogando com os demais cursos na definição dos horários;
e) o curso terá prioridade na definição dos horários das demandas atendidas pelo docente; e
f) de nenhuma maneira esta adesão será usada para invalidar demandas de docentes
apresentadas pelo curso, desde que tais demandas sejam fundamentas com as devidas
informações, tais como perfil acadêmico necessário, lacunas existentes, etc.
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