UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CAMPUS ARAPIRACA
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO/PLENO
O Colegiado/Pleno do Curso de Arquitetura e Urbanismo se reuniu de forma on line, na
plataforma RNP, às 18 horas do dia 16 de setembro de 2020 para retomar a discussão
(iniciada no dia 12 de junho de 2020) sobre a oferta de disciplinas no Período Letivo
Excepcional (PLE) aprovado em resolução específica da UFAL, com duração mínima de
10 semanas (de 13 de outubro de 2020 a 23 de dezembro de 2020).
A discussão foi mais abrangente do que a anterior, porque participaram docentes
de todos os setores de estudos do curso, e iniciou com a apresentação dos pontos
principais do PLE pelo coordenador do curso (Edler Oliveira), seguido do esclarecimento
de dúvidas e discussão da oferta. Assim, os presentes na reunião, a partir das
especificidades de seus respectivos setores, apontaram a viabilidade de oferta das
seguintes disciplinas (obrigatórias e eletivas) de forma remota, com atividades síncronas
e assíncronas:
1) Setor de estudos Representação e Projeto de Arquitetura:
•
•
•
•
•
•

Projeto de Arquitetura 1 (obrigatória) – Aline Nogueira e Elisabeth Duarte;
Conforto Acústico (obrigatória) – Elisabeth Duarte;
Detalhes arquitetônicos e construtivos (disciplina obrigatória da matriz
curricular de 2011 ofertada para os(as) alunos(as) retido(as) – Renata
Torres;
Métodos de Pesquisa aplicados à Arquitetura e ao Urbanismo (obrigatória)
– Simone Torres;
Arquitetura de Interiores (eletiva) – Aline Nogueira e Renata Torres;
Urbanismo Bioclimático (eletiva) – Simone Torres.

Também foi apontada a possibilidade, ainda a ser discutida pelo setor, de ofertar
as seguintes disciplinas: Conforto Luminoso (obrigatória), Modelagem Computacional
(obrigatória) e Arquitetura Escolar (eletiva).
2) Setor de estudos Tecnologia da Construção Civil:
•
•
•

Tecnologia da Construção 3 (obrigatória) – Edler Oliveira;
Tecnologia das Construções 2 (obrigatória) – Edler Oliveira;
Planejamento da Construção Civil (obrigatória) – Thiago Pereira.

3) Setor de estudos Planejamento Urbano e Paisagem:
•
•
•

Teoria do Urbanismo (obrigatória) – Marcelo Karloni e Simone Romão;
Projeto de Urbanismo 1 (obrigatória) – Marcelo Karloni e Simone Romão;
Projeto de Urbanismo 3 (obrigatória) – Marcelo Karloni e Simone Romão.

4) Setor de estudos Teoria e História da Arquitetura:
• História do Brasil (obrigatória) – Alice Barros;
• Teoria e História da Arte, Arquitetura e Cidade 2 – Alice Barros.
5) Setor de estudos Estruturas das Construções:
• Fundamentos do Cálculo (obrigatória) – Lucas Muniz.
Por fim, foram definidos os seguintes encaminhamentos: realizar o levantamento
dos alunos retidos em disciplinas da matriz curricular de 2011, que estão sendo
gradativamente substituídas pelas disciplinas na nova matriz curricular de 2018; enviar
para análise do Colegiado os planos de curso das disciplinas mencionadas (segundo o
modelo disponibilizado na resolução do PLE) até o dia 23 de setembro de 2020.
Sem mais a tratar, a reunião encerrou-se às 19:30 do dia 16 de setembro de 2020.
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