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Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e seis 1 
minutos, por videoconferência, pela plataforma “Google Meet”- https://meet.google.com/cwa-2 
xemx-iqm, embasada na Portaria nº 98042 de 23 de abril de 2020 do Gabinete do Reitor da 3 
UFSM, conforme anexo, deu-se início a 41ª sessão do Colegiado do Curso de Arquitetura e 4 
Urbanismo da UFSM, Campus Cachoeira do Sul, sob a Presidência da Professora Verônica 5 
Garcia Donoso, Coordenadora do Curso. Estavam presentes: Minéia Johann Scherer, 6 

Coordenadora Substituta do Curso. Membros: Ana Elisa Souto (titular), Laline Elisangela 7 
Cenci (titular), Juliana Silva Pavan (titular), Olavo Avalone Neto (titular), Bárbara Maria 8 
Giaccom Ribeiro (titular), as acadêmicas Raquel Tatsch de Figueiredo Pahim (titular), 9 

Tassiana Grandini Beck (titular) e a Arquiteta e Urbanista Elizabeth Thomsen (Membro da 10 
Comunidade Externa). Iniciada a sessão, a Coordenadora deu as boas-vindas a todos os 11 
presentes e desejou pleno êxito nos trabalhos realizados. Em seguida, procedeu à leitura dos 12 
processos no Expediente: a) Aprovação da Ata nº 40 do Colegiado do Curso do dia nove 13 
de Outubro de dois mil e vinte; b) Banca intermediária de TCC II; c) Matrícula em TCC 14 

I; c) Aprovação de Plano de Estágio Extracurricular e d) Comunicações e assuntos 15 

gerais. Após a leitura do expediente de pautas, a coordenadora Verônica abre a discussão 16 
sobre a necessidade de inclusão de novas pautas. A profª. Minéia, de imediato, aponta a 17 

inclusão de um ponto de pauta: a solicitação do Colegiado ao NDE de estudo sobre 18 
possibilidade de migração do Curso para o turno integral. Em votação, por unanimidade, fica 19 
aprovada a inclusão desse ponto de pauta. Sem novas pautas definidas, segue: a) Aprovação 20 

da Ata nº 40 do Colegiado do Curso do dia nove de Outubro de dois mil e vinte: Em 21 
votação pela aprovação da ata nº 40, os membros que não estiveram na sessão passada se 22 

abstiveram da aprovação. Essa ata será enviada pelo sistema PEN, aos membros presentes na 23 
sessão anterior para proceder à assinatura eletrônica da homologação da ata de nº 40. b) 24 

Banca intermediária de TCC II: na reunião passada do Colegiado, foi discutido sobre a 25 
banca intermediária de TCC da aluna Nadiane. Hoje se discute a banca intermediária da aluna 26 

Quetilan Rodrigues Domingues, que será dia 26 de outubro, às 15 horas, via Google Meet, e a 27 
sugestão de banca é: Profª. Letícia Gabriel, Minéia Scherer, Verônica Donoso e o Prof. 28 
Ricardo Rocha, como membro suplente. A Coordenadora abre para discussão e a Prof.ª 29 
Laline, membro da Comissão de TCC, informa que a norma de Defesa de TCCs prevê que, 30 

preferencialmente, a composição da banca seja a mesma de TCC I. A Profª. Verônica informa 31 
que o Profº. Ricardo Rocha enviou e-mail à Coordenação do Curso e em cópia para o e-mail 32 
da Comissão de TCC, com a informação de que não poderá ser suplente na banca. Foi aberta a 33 
votação para a escolha de outro professor que seja o membro avaliador suplente. Em votação 34 
pelo novo suplente da banca intermediária, a Profª Bárbara pensou na Profª Joani, já que ela 35 

estava trabalhando com a disciplina de Paisagismo. A Profª Juliana se oferece para participar, 36 
já que ela foi professora de TCC I da aluna. Bárbara vê isso como um ponto positivo. O Profº. 37 

Olavo também se dispõe. A votação ficou entre as três opções de professores: a votação se deu 38 
através do chat, e por decisão unânime, foi escolhida a profª Juliana Pavan para a suplência da 39 
banca. Colocada em votação a banca intermediária da aluna Quetilan, com as professoras 40 
Letícia, Minéia, Verônica e Juliana, por unanimidade, foi aprovada a banca intermediária de 41 
TCC II. c) Matrícula em TCC I: três pedidos de matrícula em TCC I para o segundo 42 

semestre de dois mil e vinte foram recebidos pela Coordenação. No colegiado passado foi 43 
aprovado o pedido de matrícula da aluna Tassiana, com a justificativa de que no semestre 44 
2020/1 não havia docente na disciplina de Alvenaria Estrutural. Então Tassiana está 45 

matriculada em TCC I e em Alvenaria Estrutural em 2020/2. Em pauta, hoje, são os pedidos 46 
das discentes Luiza Wollmann, Gianne Speth e da Andreza da Costa. A Luiza e a Andressa 47 
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requerem a rematrícula em 2020/2 em TCC I. A Luiza já está matriculada para 2020/2, em 48 
Atuação Profissional, por falta de docente em 2020/1, e pede para TCC I. A Andreza já está 49 
matriculada para 2020/2, em Alvenaria Estrutural, por descontinuidade do docente no 50 
semestre anterior e requer rematrícula em TCC I. A discente Gianne, para 2020/2 pede quebra 51 
de pré-requisito para se matricular em Projeto IX com TCC I, já que está terminando o Projeto 52 
VIII pelo Calendário Suplementar. Após ampla discussão, a profª Verônica põe em votação o 53 
pedido de rematrícula da discente Luiza, em TCC I e, por unanimidade, foi aprovado o 54 
pedido. Em seguida, o pedido de rematrícula em TCC I, pela discente Andreza, por 55 
unanimidade, também foi aprovado. O pedido da discente Gianne foi analisado e a Profª 56 

Verônica aponta que esse pedido é devido, estritamente ao cenário de Pandemia. A 57 
Coordenadora põe em votação a aprovação do pedido da discente Gianne, em cursar TCC I 58 
com quebra de pré-requisito. Este pedido foi aprovado por unanimidade. c) Aprovação de 59 

Plano de Estágio Extracurricular: A Profª. Verônica apresenta o documento denominado 60 
Plano de Atividades do Estagiário, para atividades/estágios extracurriculares, da discente 61 
Gianne Speth. Aberto para discussão e colocado em votação, foi aprovado o plano de estágio 62 
sem contestações. d) Solicitação do Colegiado do Curso ao NDE de um estudo de 63 
viabilidade para a alteração do horário do Curso para turno integral: A Profª Minéia 64 

apresenta o ponto de pauta e salienta que esse estudo deveria partir do NDE. Em seguida, o 65 

Colegiado realiza as discussões. A Profª Juliana pede urgência no estudo. A Profª Verônica 66 
lembra que essa pauta já vem sendo um assunto recorrente. Por fim, em votação, é aprovada a 67 

solicitação, por unanimidade do Colegiado. A discente Tassiana questiona se o NDE irá abrir 68 
essa discussão com os alunos e se isso acontecerá com a nova turma ou com todos que já vem 69 
cursando. A profª. Juliana defende que será somente o início de um estudo. A Coordenadora 70 

afirma que será apenas o início de um estudo exploratório de todas as variáveis. A Profª 71 
Juliana lembra que a maioria dos cursos de Arquitetura no país são em turno integral, e por 72 

isso que na UFSM, Campus Cachoeira do Sul, os alunos concluem em seis anos, ou seja, para 73 
cumprir a carga horária total. A profª. Bárbara salienta que a maioria dos trabalhos de campo, 74 

práticas e visitas que precisam ser ao ar livre ficam impossibilitadas devido o curso ser 75 
noturno. A Profª Minéia salienta que haverá um período de transição, porque o aluno inscrito 76 

no Sisu que já cursa Arquitetura, no período noturno, tem esse direito de cursar no período 77 
escolhido. Em votação, foi aprovado a solicitação ao NDE do início deste estudo. d) 78 
Comunicações e assuntos gerais: A Profª Verônica lembra dos processos online de envio dos 79 
planos de ensino. A Coordenação já está recebendo planos de ensino. Eles serão salvos em 80 

pasta, compartilhadas com todos os membros do Colegiado antes da próxima sessão de 81 
discussão e aprovação destes. Portanto, eles precisam estar postados até o dia onze de 82 
novembro por cada docente. O período de férias das Profª. Verônica é de trinta e um de 83 
outubro a dezoito de novembro. Por fim, não havendo mais manifestações, a Coordenadora 84 
Verônica Garcia Donoso agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Sessão. Nada 85 

mais havendo a tratar, eu, Daniele de Oliveira Freitas, Secretária dos cursos, lavrei a presente 86 
ata, que vai assinada por mim, pela Senhora Coordenadora e pelos demais participantes à 87 

reunião. Cachoeira do Sul, vinte e dois de outubro de 2020. 88 
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