
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

CAMPUS ARAPIRACA 

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO 
 

O Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo se reuniu de forma on line, na 

plataforma RNP, às 18 horas do dia 30 de setembro de 2020 para analisar os planos de 

ensino das disciplinas com oferta aprovada no Período Letivo Excepcional (PLE), na 

reunião do dia 16 de setembro de 2020. Após a análise dos documentos enviados 

pelos(as) docentes das respectivas disciplinas, no prazo determinado em reunião anterior, 

foram sugeridas as correções indicadas no quadro a seguir: 

 
SETOR DE ESTUDOS REPRESENTAÇÃO E PROJETO DE ARQUITETURA: 

Disciplina ARQUITETURA E CONFORTO AMBIENTAL: Observações gerais: - Definir o 

limite de vagas; - Indicar, nos dados iniciais, o horário semanal e o limite de semanas (mesmo 

que a disciplina contenha apenas atividades assíncronas, pois é preciso registrar no SieWeb); - 

Indicar a carga horária semanal de atividade síncrona e assíncrona, incluindo as práticas 

avaliativas; - Indicar bibliografia complementar disponível on line e gratuitamente (quantas 

forem possíveis dentro do número exigido). *** Observações específicas: - Definir período 

mínimo do curso para matrícula na disciplina. 

Disciplina INTRODUÇÃO A ARQUITETURA DE INTERIORES: Observações gerais: - 

Definir o limite de vagas; - Indicar, nos dados iniciais, o horário semanal e o limite de semanas 

(mesmo que a disciplina contenha apenas atividades assíncronas, pois é preciso registrar no 

SieWeb); - Indicar a carga horária semanal de atividade síncrona e assíncrona, incluindo as 

práticas avaliativas; - Indicar bibliografia complementar disponível on line e gratuitamente 

(quantas forem possíveis dentro do número exigido). *** Observações específicas: - Definir 

período mínimo do curso para matrícula na disciplina; - Retirar o pré-requisito e indicar apenas o 

que seria desejável o aluno já ter cursado. 

Disciplina MÉTODOS DE PESQUISA APLICADO À ARQUITETURA E AO URBANISMO: 

Observações gerais: - Definir o limite de vagas; - Indicar, nos dados iniciais, o horário semanal e 

o limite de semanas (mesmo que a disciplina contenha apenas atividades assíncronas, pois é 

preciso registrar no SieWeb); - Indicar a carga horária semanal de atividade síncrona e 

assíncrona, incluindo as práticas avaliativas; - Indicar bibliografia complementar disponível on 

line e gratuitamente (quantas forem possíveis dentro do número exigido). 

SETOR DE ESTUDOS PLANEJAMENTO URBANO E PAISAGEM: 

Disciplina PROJETO DE URBANISMO 3: Observações gerais: - Definir o limite de vagas; - 

Indicar, nos dados iniciais, o horário semanal e o limite de semanas (mesmo que a disciplina 

contenha apenas atividades assíncronas, pois é preciso registrar no SieWeb); - Indicar a carga 

horária semanal de atividade síncrona e assíncrona, incluindo as práticas avaliativas; - Indicar 

bibliografia complementar disponível on line e gratuitamente (quantas forem possíveis dentro do 

número exigido). *** Observações específicas: - Inserir o nome da disciplina. 

Disciplina TEORIA DO URBANISMO: Observações gerais: - Definir o limite de vagas; - 

Indicar, nos dados iniciais, o horário semanal e o limite de semanas (mesmo que a disciplina 



contenha apenas atividades assíncronas, pois é preciso registrar no SieWeb); - Indicar a carga 

horária semanal de atividade síncrona e assíncrona, incluindo as práticas avaliativas; - Indicar 

bibliografia complementar disponível on line e gratuitamente (quantas forem possíveis dentro do 

número exigido). *** Observações específicas: - Indicar a metodologia; - Inserir o nome da 

disciplina. 

SETOR DE ESTUDOS TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA: 

Disciplina HISTÓRIA DO BRASIL: Observações gerais: - Definir o limite de vagas; - Indicar, 

nos dados iniciais, o horário semanal e o limite de semanas (mesmo que a disciplina contenha 

apenas atividades assíncronas, pois é preciso registrar no SieWeb); - Indicar a carga horária 

semanal de atividade síncrona e assíncrona, incluindo as práticas avaliativas; - Indicar 

bibliografia complementar disponível on line e gratuitamente (quantas forem possíveis dentro do 

número exigido). *** Observações específicas: - No quadro inicial separar as atividades 

síncronas e assíncronas que diz respeito aos alunos e as atividades síncronas e assíncronas 

exclusivas do professor (tais como planejamento e correção dos trabalhos) a fim de tornar essa 

distribuição mais clara para os discentes. - Retirar o pré-requisito e indicar apenas o que seria 

desejável o aluno já ter cursado. 

Disciplina TEORIA E HISTÓRIA 2: Observações gerais: - Definir o limite de vagas; - Indicar, 

nos dados iniciais, o horário semanal e o limite de semanas (mesmo que a disciplina contenha 

apenas atividades assíncronas, pois é preciso registrar no SieWeb); - Indicar a carga horária 

semanal de atividade síncrona e assíncrona, incluindo as práticas avaliativas; - Indicar 

bibliografia complementar disponível on line e gratuitamente (quantas forem possíveis dentro do 

número exigido). *** Observações específicas: - No quadro inicial separar as atividades 

síncronas e assincronas que diz respeito aos alunos e as atividades síncronas e assíncronas 

exclusivas do professor (tais como planejamento e correção dos trabalhos) a fim de tornar essa 

distribuição mais clara para os discentes. - Retirar o pré-requisito e indicar apenas o que seria 

desejável o aluno já ter cursado. 

SETOR DE ESTUDOS ESTRUTURAS DAS CONSTRUÇÕES: 

Disciplina FUNDAMENTOS DO CÁLCULO: Observações gerais: - Definir o limite de vagas; - 

Indicar, nos dados iniciais, o horário semanal e o limite de semanas (mesmo que a disciplina 

contenha apenas atividades assíncronas, pois é preciso registrar no SieWeb); - Indicar a carga 

horária semanal de atividade síncrona e assíncrona, incluindo as práticas avaliativas; - Indicar 

bibliografia complementar disponível on line e gratuitamente (quantas forem possíveis dentro do 

número exigido). *** Observações específicas: - Inserir o nome da disciplina; - Ajustar a carga 

horária semanal para o limite de 6h semanais no máximo (máximo permitido pelo SieWeb para o 

PLE); - Corrigir o termo video-aula, que é caracterizado como atividade assíncrona. 

SETOR DE ESTUDOS TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO: 

Disciplina PLANEJ. DA CONSTRUÇÃO CIVIL: Observações gerais: - Definir o limite de 

vagas; - Indicar, nos dados iniciais, o horário semanal e o limite de semanas (mesmo que a 

disciplina contenha apenas atividades assíncronas, pois é preciso registrar no SieWeb); - Indicar 

a carga horária semanal de atividade síncrona e assíncrona, incluindo as práticas avaliativas; - 

Indicar bibliografia complementar disponível on line e gratuitamente (quantas forem possíveis 

dentro do número exigido). *** Observações específicas: - Ajustar a carga horária semanal para 

o limite de 6h semanais no máximo (máximo permitido pelo SieWeb para o PLE); - Indicar o 

modo de interação professor-aluno para resolver dúvidas; 

Disciplina TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 3: Observações gerais: - Definir o limite de 

vagas; - Indicar, nos dados iniciais, o horário semanal e o limite de semanas (mesmo que a 

disciplina contenha apenas atividades assíncronas, pois é preciso registrar no SieWeb); - Indicar 

a carga horária semanal de atividade síncrona e assíncrona, incluindo as práticas avaliativas; - 

Indicar bibliografia complementar disponível on line e gratuitamente (quantas forem possíveis 

dentro do número exigido). 



 Após a análise dos planos, foram definidos os seguintes encaminhamentos: todos 

devem ajustar os pontos listados na tabela e enviar os planos assinados dentro de 48horas, 

considerando que a oferta deverá ser lançada no SieWeb até a sexta-feira próxima, dia 02 

de outubro de 2020; se a disciplina for ofertada em 10 semanas (duração mínima definida 

pela resolução que autoriza o PLE), reduzir a carga horária para 75% da carga horária 

original da disciplina a fim de possibilitar o aproveitamento de estudos. 

 

 

Sem mais a tratar, a reunião encerrou-se às 19:30 do dia 30 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

Edler Oliveira Santos 

 

  

 

 

Elisabeth de A. C. Duarte Gonçalves 
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