
 

 

 

 

 

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 28 de janeiro de 2021 para deliberar sobre os 

seguintes pontos de pauta: 1. Oferta acadêmica do Setor de Planejamento Urbano e 

Paisagem para os próximos semestres letivos após a cessão da docente Simone Moura; 2. 

Oferta acadêmica do curso para o semestre letivo 2020.1. 

 

1) Oferta acadêmica do Setor de Planejamento Urbano e Paisagem para os próximos 

semestres letivos após a cessão da docente Simone Moura: 

 

A reunião iniciou com a apresentação da oferta do Setor de Planejamento Urbano e 

Paisagem – feita pelos docentes Marcelo Karloni e Rafael Rust – para os semestres 

letivos em que a docente Simone Moura estará afastada das suas atividades docentes 

(2020.1 e 2020.2) considerando o cenário 1 – com a contratação de um(a) docente 

substituto(a) – e o cenário 2 – sem a contratação de um(a) docente substituto(a). Foi 

solicitado que Marcelo e Rafael inserissem também a carga horária de atividades como 

orientações de tcc, extensão, gestão etc. a fim de se definir a real demanda do setor.  

O estudo de carga horária realizado pelos professores do respectivo setor de 

estudos, confirmam a necessidade de provimento de vaga de docente substituto(a) em 

virtude dos seguintes aspectos: 

 

A. Dificuldade de atendimento da oferta acadêmica do semestre letivo 2020.1 

(definida ainda em fevereiro de 2020), visto que algumas disciplinas não 

poderão ser ministradas devido à sobrecarga dos professores do setor, a 

exemplo disso, pode-se citar a Atividade Curricular de Extensão – ACE 5 

(CURSO: Maloca: Escritório de Habitação Social). Este fato, portanto, já 

acarretará acúmulo de carga horária para os professores do setor nos próximos 

semestres; 

B. O docente Marcelo Karloni da Cruz é oriundo do antigo colegiado de 

professores do NEHT do Campus Arapiraca, portanto, precisa atender e 

ministrar, além das disciplinas do Curso de Arquitetura e Urbanismo do 

Campus Arapiraca, as disciplinas SOCIEDADE E CULTURA e SOCIEDADE 

E DESENVOLVIMENTO junto a outros cursos do mesmo Campus 

semestralmente. A carga horária prevista deste professor em atividades de 

ensino para o semestre 2020.1 é de 15h e, no semestre 2020.2, é de 16h 



(exclusivamente de disciplinas, excluindo carga horária de orientação de 

Trabalhos de Conclusão de Cursos); 

C. Incluindo as demandas extras relacionadas ao afastamento da Prof.ª Simone 

Rachel Lopes Moura, é extremamente necessário que os docentes 

remanescentes no setor tenham distribuição de oferta mais equitativa 

buscando evitar a sobrecarga em atividades de sala de aula uma vez que, não 

apenas o ensino, mas, também, todas as orientações de TCC´s, assim como as 

atividades de gestão no colegiado e projetos de extensão em andamento, antes 

sob responsabilidade da docente cedida, deverão ser assumidas pelos 

professores do setor a partir da contratação de um(a) professor(a) 

substituto(a). Como o Prof. Rafael Rust encontra-se ainda em processo de 

doutoramento (previsão de término em fevereiro de 2022), a carga horária 

elevada em atividades de ensino deve ser evitada a fim de reduzir os prejuízos 

no andamento de sua pesquisa de doutorado. A carga horária prevista deste 

professor em atividades de ensino para o semestre 2020.1 é de 18h e, no 

semestre 2020.2, é de 16h (excluindo carga horária de orientação de Trabalhos 

de Conclusão de Cursos), demandando urgentemente o processo de 

redistribuição das atividades de ensino do setor Planejamento Urbano e 

Paisagem.  

 

A partir disso, foi dado o seguinte encaminhamento já apontado na reunião do dia 

18 de janeiro: 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. 

 

2) Oferta acadêmica do curso para o semestre letivo 2020.1: 

 

Em seguida, os demais setores de estudos do curso apresentaram a oferta acadêmica para 

o semestre letivo 2020.1 O Setor de Representação e Projeto de Arquitetura apresentou 

como especificidade um estudo de carga horária com dois cenários: o cenário 1 – com a 

contratação de um(a) docente substituto(a) para suprir a lacuna deixa pela remoção, sem 

contrapartida de vaga, da docente Ivvy Pedrosa Cavalcante Pessôa Quintella – e o cenário 

2 – sem a contratação de um(a) docente substituto(a). O Setor de Tecnologia da 

Construção Civil apresentou como especificidade a possibilidade de ofertar Tecnologia 

da Construção 1 como disciplina opcional 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 setores de estudo Teoria e 

História da Arquitetura e Estruturas das Construções não apontaram especificidades na 

oferta para o próximo semestre letivo.  

 Por fim, foi dado o seguinte encaminhamento: enviar os planos de ensino até o dia 

08 de fevereiro a fim de que o Colegiado possa avaliar e aprovar a oferta dos 

componentes curriculares de cada setor considerando as especificidades apontadas. 

 

Sem mais a tratar, a reunião encerrou-se às 20:30 do dia 28 de janeiro de 2021. 
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