
 

 

 

 

 

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 Google Meet, às 18 horas do dia 18 de janeiro de 2021 para deliberar sobre os 

seguintes pontos de pauta: 1. Apresentação da Resolução Nº 80/2020-CONSUNI UFAL; 

2. Cessão da docente Simone Moura para a SEDUMA, Prefeitura de Arapiraca/AL. 

 

1) Apresentação da Resolução Nº 80/2020-CONSUNI UFAL de 30 de dezembro de 

2020, que estabelece o calendário acadêmico para os semestres letivos 2020.1 e 

2020.2 no contexto da pandemia da COVID-19: 

 

Inicialmente foram destacados – pelo coordenador de curso Edler Oliveira – os pontos 

principais da resolução: A. a recomendação para a oferta dos componentes curriculares de 

forma não presencial; B. a possibilidade (mediante justificativa) da oferta presencial de 

componentes de natureza prática, desde que aprovado pelo Colegiado e se mantendo o 

protocolo de biossegurança; C. a obrigatoriedade de se realizar as atividades síncronas no 

mesmo horário da oferta previamente definida antes da suspensão das aulas (em março de 

2020) frente à pandemia da COVID-19. Nesse caso, recomendou-se que as sugestões de 

mudança no horário fossem feitas em casos de extrema necessidade e/ou considerando as 

modificações no quadro de docentes em exercício devido ao término dos afastamentos 

para doutoramento dos docentes Alice Barros, Iuri Ávila, Geilson Albuquerque e Rafael 

Rust; D. a impossibilidade de alterar a ementa e carga horária dos componentes 

curriculares ofertados, diferente do que aconteceu no Período Letivo Excepcional (PLE); 

E. a possibilidade de incluir atividades síncronas, assíncronas e/ou presenciais compondo 

a carga horária total dos componentes curriculares; F. a possibilidade de oferta antecipada 

de disciplinas (assim como aconteceu no PLE) para os(as) alunos(as) ingressantes em 

2020.2 (aprovados no ENEM 2020) a fim de que não fiquem distanciados(as) do curso 

até a oferta regular do 1º período no semestre letivo seguinte.  

Os(as) docentes presentes apontaram as seguintes dúvidas sobre esses pontos: 

Como as Atividades Curriculares de Extensão (ACEs), devido ao seu caráter prático e de 

contato com a comunidade, poderiam ser ofertadas de maneira remota? Como seria 

viabilizado o transporte dos alunos para as comunidades nos dias de visita? Como 

conciliar, no período das aulas, atividades presenciais com não presenciais? Também foi 

destacado que as atividades práticas que não prescindem de aula presencial não sejam 

ofertadas de maneira remota, ficando a critério de cada setor avaliar essa possibilidade de 

adiamento da oferta. Esse destaque foi feito pelo reconhecimento de que o Campus 

Arapiraca, nesse momento, oferece condições desfavoráveis para o ensino presencial 



como, por exemplo, a dificuldade de manutenção do distanciamento recomendado pelo 

protocolo de biossegurança devido ao tamanho das turmas por sala de aula. 

A partir disso, foram dados os seguintes encaminhamentos: enviar as dúvidas à 

direção acadêmica do Campus a fim de subsidiar decisões adequadas ao atual momento; 

fazer reuniões, por setor de estudos, para definir quais disciplinas e em qual formato 

serão ofertadas, considerando a duração do semestre letivo de 15 semanas, como 

apontado na resolução mencionada; apresentar o resultado dessas reuniões na próxima 

reunião geral, agendada para o dia 28 de janeiro.  

 

2) Cessão da docente Simone Moura para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente (SEDUMA), Prefeitura de Arapiraca-AL: 

 

Dando sequência a reunião, foram destacados alguns pontos importantes sobre a cessão 

da servidora Simone Rachel Lopes Moura, docente vinculada ao Curso de Arquitetura e 

Urbanismo, para ocupar o cargo de Gestora da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente (SEDUMA), da Prefeitura Municipal de Arapiraca-AL, no período 

correspondente a 2021-2024. Destacou-se que a coordenação foi apenas comunicada 

sobre a cessão, sem consulta prévia da gestão da UFAL ao Colegiado de Curso. Segundo 

informações dadas pela direção do campus, em conversa informal anterior a esta reunião, 

a cessão de docente sem consulta prévia é um procedimento recorrente no âmbito da 

UFAL e, nesse sentido, o Colegiado não teria autonomia para deliberar sobre essa 

questão. Diante disso, a oferta do próximo semestre letivo deverá ser definida já 

considerando a cessão da servidora.   

Por fim, foram dados os seguintes encaminhamentos: reivindicar que a gestão da 

UFAL viabilize o concurso e a contratação de professor(a) substituto(a) a fim de conciliar 

os interesses de cessão da Simone Moura com os interesses do curso e, sobretudo, não 

criar lacunas na oferta de componentes curriculares durante o período de cessão; preparar 

o planejamento acadêmico para os próximos semestres letivos (a ser apresentado na 

próxima reunião) considerando a oferta do setor de Planejamento Urbano e Paisagem a 

partir de dois cenários – com e sem a contratação de professor(a) substituto(a).  

 

 

Sem mais a tratar, a reunião encerrou-se às 20:30 do dia 18 de janeiro de 2021. 
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