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ATA DA 42ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ARQUITETURA E
URBANISMO da UFSM, Campus Cachoeira do Sul
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Aos doze dias de novembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta
minutos,
por
videoconferência,
pela
plataforma
“Google
Meet”https://meet.google.com/ndp-ovqg-xjt , embasada na Portaria nº 98042 de 23 de abril de
2020 do Gabinete do Reitor da UFSM, conforme anexo, deu-se início à 42ª sessão do
Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM, Campus Cachoeira do Sul,
sob a Presidência da Professora Minéia Johann Scherer, Coordenadora Substituta do
Curso. Estavam presentes: Profª. Ana Elisa Souto (membro titular), Profª. Laline
Elisangela Cenci (membro titular), Profª. Juliana Silva Pavan (membro titular), Profª.
Renata Venturini Zampieri (membro suplente), Profª Bárbara Maria Giaccom Ribeiro
(membro titular), as acadêmicas Natallia Noronha Aenlhe Correa (membro suplente),
Julia Heloisa Souza Lima (membro suplente) e a Arquiteta e Urbanista Elizabeth
Thomsen (membro da comunidade externa) e Daniele de Oliveira Freitas (secretária do
curso). Iniciada a 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 41 do Colegiado do Curso de
Arquitetura e Urbanismo; b) Planos de Ensino 2020/2; c) Vagas de monitoria
2020/2; d) Comunicações e assuntos gerais. Após a leitura do expediente de pautas, a
Coordenadora Substituta Minéia abre a discussão sobre a necessidade de inclusão de
novas pautas. A profª. Renata, de imediato, aponta a inclusão de um ponto de pauta:
Proposta de discussão sobre a criação de um Regimento Interno para o Colegiado de
Curso, como forma de regulamentação para o mesmo, mas aponta que, antes disso, é
importante avaliar a pertinência da formulação deste regimento no próprio Colegiado. A
Profª Minéia abre a votação e sem contestações o ponto de pauta foi incluído. a)
Aprovação da Ata nº 41 do Colegiado do Curso do dia nove de Outubro de dois mil
e vinte: Em votação pela aprovação da ata nº 41, após correções, foi aprovada sem mais
ressalvas e seguirá para o trâmite interno de homologação da ata com as assinaturas
eletrônicas dos membros que participaram da 41ª Sessão da Ata 41 de vinte e dois de
outubro de dois mil e vinte. b) Planos de Ensino 2020/2: A Coordenação informa que
recebeu os planos de ensino de 2020/2 de todas as disciplinas, ao total são 55 planos, ou
seja, de todas as disciplinas que já estão em andamento, com exceção da disciplina de
Instalações Elétricas e Telecomunicações. Esta ainda está sem docente, mas o processo
de seleção para professor substituto já está em andamento. Os planos foram
compartilhados para conferência com todos os presentes. Informa ainda, que alguns
planos que, excepcionalmente, não foram possíveis ainda de tramitar via sistema, mas já
constam na pasta compartilhada, uma vez aprovados nesta sessão, serão conferidos pela
Coordenação do Curso antes da tramitação definitiva. A Profª. Minéia, então, abre a
discussão sobre os planos de ensino. A Profª Renata aponta sobre a denominação dos
professores no plano, de professor responsável e professor colaborador. Na prática não
se usa essa nomenclatura e normalmente é um trabalho conjunto. Sugere um
encaminhamento para a PROGRAD, solicitando que não haja essas diferenciações das
denominações dos docentes e que possa ser de alguma forma ajustado nos planos para
semestres futuros. A Profª Bárbara comenta que a Coordenadoria Acadêmica, quando
lança a oferta de disciplinas, é quem define o prof. responsável e o prof. colaborador.
Ela exemplifica um caso em que, precisou solicitar à Coordenadoria Acadêmica a
correção de um plano de ensino, no qual estava como colaboradora, mesmo praticando a
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maior carga horária da disciplina. Só depois desse ajuste ela conseguiu acessar o sistema
e lançar o plano de ensino. Sobre essas colocações, a Profª Minéia irá encaminhá-las à
Coordenadoria Acadêmica. Sem mais dúvidas e discussões, os planos de ensino para
2020/2 são colocados em votação pela concordância. Sem contestações, são aprovados
os planos de ensino entregues do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM
Cachoeira do Sul para 2020/2. c) Vagas de monitoria 2020/2: este ponto de pauta trata
sobre a homologação ad referendum de vagas de monitoria. Profª Minéia explica que
durante uma reunião da Coordenadoria Acadêmica com os Coordenadores de Curso,
estes foram informados de que havia vagas de monitoria ainda não preenchidas no
Campus Cachoeira do Sul. A Profª. Verônica manifestou o interesse, na ocasião e,
então, foram disponibilizadas mais duas vagas ao Curso. No entanto, não haveria tempo
hábil de discussão sobre essas novas vagas em reunião de Colegiado de Curso, pois o
prazo de homologação do edital estava próximo. A Profª. Verônica fez um levantamento
das áreas mais sobrecarregadas de alunos e nas quais seria importante disponibilizar
monitoria. Após contatar com os docentes das áreas que mais demandavam essas vagas,
a vaga e as disciplinas contempladas são: 01 (uma) vaga de monitoria para
Fundamentos de Arquitetura e Fundamentos de Urbanismo sob a responsabilidade da
Profª Letícia de Castro Gabriel e 01 (uma) vaga para Mecânica e Resistência dos
Materiais, Estruturas Isostáticas e Hiperestáticas, sob a responsabilidade da Profª.
Luciani Neves Lens. Profª Minéia abre para discussões e lembra que o edital de seleção
de monitoria já foi publicado no dia onze de novembro. A Profª. Juliana questiona se
existem monitores para aquelas disciplinas de projeto inicial, principalmente em
Desenho. A Profª Minéia explica que o Curso está com 05 (cinco) vagas de monitoria.
A Profª Bárbara questiona quando ocorreu este levantamento e a informação sobre a
oferta de vagas de monitoria para o segundo semestre junto aos docentes do curso. A
Profª. Minéia lembra que as áreas prioritárias de demanda de monitoria foram definidas
em reunião anterior de Colegiado. Tanto a Profª. Renata, quanto a Profª. Bárbara
solicitam que para o próximo semestre todos os docentes sejam consultados por e-mail,
previamente. Em votação, as novas vagas de monitoria foram aprovadas sem mais
ressalvas. Na sequência, a Coordenadora passa a palavra para a Profª. Renata, para
explicar sobre o próximo ponto de pauta. d) Proposta de discussão e criação do
Regimento Interno para o Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo: A
Profª. Renata considera que a criação do regimento interno é importante, pois ele
permite a melhor organização do colegiado, tendo em vista as discussões que vêem
sendo realizadas desde as reuniões anteriores, sobre as abstenções em votações e sobre a
reorganização dos membros do Colegiado entre as áreas, dentre outras. Além disso, a
Profª. Renata aponta que ele pode ser uma maneira de assegurar decisões e atitudes
tomadas e outros aspectos no âmbito do Colegiado. Profª. Renata sugere a pesquisa de
regimentos já existentes para o embasamento teórico. Dentre os membros surgiu a
dúvida de como proceder com o início deste trabalho, caso seja aprovado. Profª Renata
também questiona se o Colegiado pode propor a criação de um regimento ou não. Profª
Minéia propõe fazer uma consulta junto à Coordenadoria Acadêmica e Direção do
Campus, se é possível o Colegiado dar início à criação do regimento e quais
regulamentos podem ser a base de consulta para não haver contradições nos textos.
Após esta consulta, em caso afirmativo, a Coordenação fará um levantamento por email com todos os membros titulares e suplentes do Colegiado, para manifestação de
interesse em constituir uma comissão para atuar na elaboração do regimento. Aberta a
votação para a proposta de realizar as consultas prévias, e para que em uma futura
reunião de Colegiado a Comissão seja constituída, esta foi aprovada por unanimidade.
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e) Comunicações e assuntos gerais: A Profª Minéia lembra que enviou e-mail aos
docentes e ao Diretório Acadêmico, sobre a solicitação de auxílio para o Descubra
UFSM 2020. O evento será totalmente virtual, em dezembro de 2020, através da
divulgação em sites com informações de todos os cursos e também com debates e
discussões através de lives. O auxílio solicitado será com o envio e construção dos
materiais a serem publicados pelas Coordenações, como fotos ou vídeos. A Profª
Minéia também informa que será lançado um edital de seleção de monitor, para atuação
nos dias do evento, participação nas lives, mediando os debates e dúvidas. Ainda, que a
próxima reunião do Colegiado será, provavelmente, na semana que vem para tratar de
temas relacionados ao TCC. Os docentes apontam que estão preocupados com a
instabilidade de funcionamento do Moodle. A Profª Renata informa que os e-mails
enviados pelo Moodle aos alunos estão demorando a chegar. A Profª. Laline também
solicita melhorias no funcionamento da plataforma e que, pelo menos, em e-mail, haja a
comunicação entre o órgão responsável pela plataforma e os docentes e discentes sobre
as instabilidades e manutenções necessárias. A Profª Minéia informa que irá entrar em
contato o órgão responsável pela manutenção do Moodle e repassará essa solicitação.
Por fim, não havendo mais manifestações, a Coordenadora Substituta Profª. Minéia
Johann Scherer agradeceu 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
na reunião. Cachoeira do Sul, doze de novembro de 2020.
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