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Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas, por videocon-

ferência, pelo Google Meet -  https:// meet.google.com/hty-irkk-pwe, embasada na portaria nº 

98042 de 23 de abril, conforme anexo, em Cachoeira do Sul, reuniu-se o Colegiado do Curso 

de Arquitetura e Urbanismo, sob a Coordenação da Professora Verônica Garcia Donoso, Co-

ordenadora do Curso. Estavam presentes: Minéia Johann Scherer, coordenadora substituta. 

Membros: Robison Keith Yonegura (suplente), Ricardo de Souza Rocha (suplente), Renata 

Venturini Zampieri (suplente); Membro da comunidade externa, a Arq. Urb. Elizabeth Tho-

msen e e membros discentes: Acad. Natallia Noronha Aenlhe Correa (suplente) e Acad. Julia 

Heloisa Souza Lima (suplente). Dando início à Sessão, a Coordenadora deu as boas-vindas a 

todos os presentes e desejou pleno êxito nos trabalhos realizados. Em seguida, procedeu à 

leitura dos processos no Expediente: a) Aprovação da Ata nº 39 do Colegiado do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo; b) Bancas intermediárias de TCC2; c) Matrícula em TCC1; 

d) Vagas para aluno especial; e) Comunicações e assuntos gerais. Após a leitura da pauta, 

a coordenadora Verônica consulta os membros sobre inclusão de novas pautas, que sem inclu-

são, segue: a) Aprovação da Ata nº 39 do Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanis-

mo: Em apreciação pelos membros, após ter sido encaminhada anteriormente por e-mail para 

apreciação, fica a ata aprovada por todos membros; b) Bancas intermediárias de TCC2: A 

professora Verônica faz a abertura da pauta, lembrando que caso a sugestão dos membros da 

banca de TCC não seja aprovada pelo colegiado, cabe a este definir uma nova configuração 

de banca, e que como consta em normativa de TCC a presença do orientador no Colegiado 

que aprova as bancas, a presidente dá encaminhamento, em detrimento da ausência da orien-

tadora da aluna Quétilan, por motivo de férias, e a presença da orientadora da aluna Nadiane, 

professora Renata, que fosse deliberado apenas sobre a banca da Nadiane, uma vez que a 

mesma está agendada agora para o próximo dia 13 de outubro, tendo maior urgência de deli-

beração. Professor Ricardo faz uso da palavra colocando a necessidade de desburocratizar 

essas bancas intermediárias, deixando as deliberações efetivas para as bancas finais. Professor 

Verônica coloca que existe uma solicitação de alteração da norma que chegou ao NDE e que 

será apreciada. Em votação para discutir apenas a banca da aluna Nadiane, segue aprovado 

por todos os membros. A banca da aluna Nadiane está agendada para a próxima terça-feira 

(13/10 às 14 horas via Google Meet), e possui como configuração de membros os professores: 

Samuel Brito, Ana Souto, Robison Yonegura e Luiza Delongui (suplente). Aberto às discus-

sões, a professora Renata coloca que a configuração é a mesma do TCC1, que posto em vota-

ção segue aprovada; dando sequência, segue a ficha de avaliação para aprovação, mesmo sen-

do banca intermediária, que é colocada em projeção para ser apresentada aos membros, com 

regras e aspectos de avaliação, como material de apoio e sem pesos específicos para cada 

item. Posta em discussão é levantada a necessidade de reformulação da ficha, uma vez que ela 

está voltada para TCC 1 e não está autoexplicativa como deveria, uma vez que o avaliador 

não tem que conhecer a norma. Quando é mencionado a qualidade do projeto, a ficha não faz 

referência a aspectos técnicos, de conforto ambiental e funcionais, que precisa ser revisto; 

Segue para votação a manutenção da ficha de avaliação com alterações propostas pelos mem-

bros, ficando registrado que, para a banca final, as fichas sejam encaminhadas com um prazo 

maior de antecedência para prévia apreciação, que em votação é aprovada por unanimidade; 

c) Matrícula em TCC1: Mediante ao disposto na Ata 38, onde é posto que caso o aluno se 
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sinta prejudicado, este pode recorrer a quebra de pré-requisito junto a este colegiado, a aluna 

Tassiana encaminhou um pedido por e-mail para a coordenação de curso e membros do cole-

giado, solicitando quebra de pré-requisito para o Rede 2 (2020/2), para poder cursar TCC1 

juntamente com a disciplina de Alvenaria Estrutural e Racionalização da Construção, com 

base nos argumentos elencados no e-mail; Em discussão e análise pelos membros, segue para 

votação, sendo aprovado por todos com abstenção de voto do professor Robison Yonegura, 

levando em consideração a alteração curricular que a aluna perpassou e a falta de oferta da 

disciplina de Alvenaria, sendo esta responsabilidade da instituição e não da aluna, exclusiva-

mente nesta situação; d) Vagas para aluno especial: Professora Verônica apresenta a deman-

da solicitada ao curso para informação quanto a oferta de vagas para aluno especial, que por 

falta de tempo hábil e por similaridade de oferta pelos demais cursos, foi decidido “Ad refe-

rendum” de manter a oferta de aluno especial igual a oferta do último semestre, informando 

que não foi ofertado para o semestre 2020/2 disciplina por “resolução”, por não ter havido 

reprovação no semestre 2020/1, uma vez que o semestre não foi concluído; Posta decisão para 

homologação, sem posicionamentos contrários, fica aprovado a decisão “Ad referendum” por 

unanimidade; e) Comunicações e assuntos gerais: 1. Fica informado que a partir desta reu-

nião do colegiado a nova secretária dos cursos, Daniele Freitas, dará apoio as reuniões, além 

das atas que estão sendo inseridas no PEN pela secretaria dos cursos, para que todos os mem-

bros possam assiná-las. Será passado uma lista de presença no PEN, em tempo real da reuni-

ão, portanto, se faz necessário que os membros que ainda não cadastraram suas assinaturas 

eletrônicas, que o façam o mais rápido possível; 2. Mariane Avalone assinou contrato como 

professora substituta para atuar no curso de Arquitetura do Campus; 3. Professor Ricardo co-

munica estar recebendo sugestões para levar à reunião do Plano Diretor até a próxima quarta-

feira (14/10/20) pela manhã; 4. Professor Ricardo coloca organização de um evento virtual 

que unirá os dois cursos de Arquitetura da UFSM, ainda não confirmado por convidado exter-

no, que tão logo o faça, será repassado a todos do curso, com maiores detalhes; 5. Em detri-

mento da falta de localização no PEN “da pessoa” Elizabeth Thomsen (entidade externa), que 

deverá ser verificado o erro, pela secretaria, esta não conseguiu assinar a lista de presença 

desta reunião, embora esteja presente; Justifica-se pela prévia confecção da lista de presença e 

inserção da mesma no PEN, ter aparecido o nome do membro Olavo Avalone ao invés de sua 

suplente Renata Zampieri, juntamente com a troca de link da reunião anterior, que gerou erro. 

Por fim, não havendo mais manifestações, a Coordenadora Verônica Garcia Donoso agrade-

ceu a presença de todos e deu por encerrada a Sessão. Nada mais havendo a tratar, eu, Daniele 

de Oliveira Freitas, Secretária dos cursos, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pela 

Senhora Coordenadora e pelos demais participantes à reunião. Cachoeira do Sul, 09 de outu-

bro de 2020. 

 


