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ATA DA 44ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ARQUITETURA E
URBANISMO da UFSM, Campus Cachoeira do Sul

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e
cinco  minutos,  por  videoconferência, pela  plataforma  “Google  Meet”-
meet.google.com/vmx-yikx-rkk, embasada na Portaria nº 98042 de 23 de abril de 2020
do  Gabinete  do  Reitor  da  UFSM,  conforme  anexo,  deu-se  início  a  44ª  sessão  do
Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM, Campus Cachoeira do Sul,
sob  a  Presidência  da  Professora  Verônica  Garcia  Donoso,  Coordenadora  do  Curso.
Estavam presentes: Profª. Minéia Johann Scherer, Coordenadora Substituta do Curso;
Profª. Ana Elisa Moraes Souto (titular), Profª. Bárbara Maria Giaccom (titular), Profª.
Letícia de Castro Gabriel (suplente), Profª. Laline Elisangela Cenci (titular), Prof. Olavo
Avalone Neto (titular); as acadêmicas Tassiana Grandini Beck (titular), Raquel Tatsch
de Figueiredo Pahim (titular), a Arquiteta e Urbanista Elizabeth Thomsen (Membro da
Comunidade Externa) e Daniele de Oliveira Freitas (técnica da Secretaria dos Cursos).
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:  1)  Aprovação da Ata nº 43 do Colegiado do Curso de Arquitetura e
Urbanismo;  2)  Concursos  e  processos  seletivos;  3)  Comissão  de  elaboração  do
regimento  interno  do  curso;  4)  Aprovação  de  estágio  extracurricular;  5)
Comunicações  e  assuntos  gerais. De  início,  a  profª.  Verônica  põe  em  votação  a
participação da Profª. Bárbara como ouvinte. Quem a estará representando será a Profª.
Letícia,  porque a Bárbara precisará ausentar-se do Colegiado no decorrer  da sessão.
Sem  manifestações,  nem  contrários.  Em  votação,  é  aprovada,  sem  ressalvas,  a
participação da Profª Bárbara como ouvinte. Inicia-se a discussão dos pontos de pauta:
1) Aprovação da Ata nº 43 do Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo; A
Prof. Verônica apresenta a alteração sugerida pela Profª. Laline. O texto acrescentado na
ata está entre as linhas 60 e linha 63. Refere-se a uma fala da Profª. Laline que não havia
sido registrada na ata nº.  43,  sobre os temas de TCC. Em discussão,  não houveram
manifestações.  Em  votação,  sem  mais  ressalvas,  foi  aprovada  a  Ata  nº.  43  por
unanimidade.  2)  Concursos  e  processos  seletivos; A  Coordenadora explica  que
ocorreram dois concursos de docentes para o Curso cujas posses foram negadas. Com
isso, essas duas vagas retornam para o curso, e há urgência em definir como preenche-
las. No primeiro concurso, da área de História da Arquitetura e Urbanismo/Teoria da
Arquitetura,  a  segunda  candidata  já  foi  nomeada,  e  não  há  mais  aprovados  neste
concurso. Já o segundo concurso de posse negada, da área de Projeto de Arquitetura e
Urbanismo/Adequação  Ambiental/Teoria  da  Arquitetura,  tem  mais  duas  candidatas
aprovadas.  A  profª.  Verônica  apresenta  um  panorama  atual  sobre  o  curso,  para  a
discussão de quais áreas estão demandando mais atenção. O perfil de docentes atual
assim está: o curso possui 17 docentes efetivos, destes existem 2 docentes que entrarão
em licença maternidade, e três docentes substitutos que atuam exclusivamente no curso,
além de  mais  três  professores  colaboradores.  Depois  a  Profª.  Verônica  apresenta  o
número  geral de  alunos  matriculados  por  disciplina  em 2020/2.  A  Profª.  Verônica
comenta sobre a fragilidade do curso nas disciplinas do eixo básico e no eixo técnico,
com bastante necessidade de efetivos. Na sequência, a Profª. Verônica apresenta cinco
perfis  por  área  com  necessidade  de  contratação  de  professores  efetivos.  A  Profª
Verônica, ainda, traz mais informações sobre o cenário dos concursos de docente na
instituição, e comenta que o concurso para a área de Construção Civil foi homologado,
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com a nomeação da candidata Ana Paula Maran. A posse deve ocorrer em breve, com
atuação para o perfil 1. Desse mesmo concurso há mais quatro candidatos aprovados,
que poderiam suprir o perfil 2 e 3 apresentado. Para o perfil 4, existe o concurso cuja
posse foi negada e que tem mais duas candidatas aprovadas. Aberto para discussão. A
Profª.  Letícia aponta para o prazo de validade dos concursos, que ainda são longos,
sendo melhor ocupar as vagas com os candidatos já aprovados. A Profª. Verônica diz
que os concursos estão suspensos, não sendo possível elaborar novos concursos. Para
professores substitutos, a UFSM está conseguindo fazer as seleções de forma remota.
Após ampla discussão, o encaminhamento dado pela Profª. Verônica foi de preencher
uma das vagas com o concurso da área: Construção Civil/ Materiais e Componentes da
Construção/  Processos  Construtivos,  cujo  segundo  candidato  é  o  Paulo  Ricardo  de
Mattos, e para a segunda vaga retornada para o curso, dar continuidade pelo mesmo
concurso  cuja  vaga  de  origem  veio,  da  área:  Projeto  de  Arquitetura  e
Urbanismo/Adequação Ambiental/Teoria da Arquitetura.  Em regime de aprovação, o
encaminhamento  foi  aprovado  por  unanimidade.  Sobre  os  professores  substitutos,  a
profª.  Verônica comenta sobre as duas áreas de atuação das docentes que sairão em
licença  maternidade  em  2021,  a  primeira  sendo  planejamento  urbano  e
regional/geoprocessamento, e a segunda projeto arquitetônico. A Coordenadora salienta
que não há  seleção  na área  de planejamento  urbano e  regional/geoprocessamento  e
sugere que se aprove um novo processo seletivo para atuação nessa área.  Já para a
segunda área é possível aproveitar outras seleções vigentes. A Profª. Verônica relembra
que os processos seletivos estão sendo realizados de forma remota.  Verônica abre a
votação para a aprovação da elaboração de processo seletivo na área de planejamento
urbano  e  regional,  geoprocessamento  e  projeto  urbano  da  paisagem,  que  por
unanimidade  é  aprovado.  Na  sequência,  a  Profª.  Verônica  sugere  a  deliberação  do
conteúdo  programático  do  processo  seletivo.  A  Profª.  Letícia  sugere  discutir  esse
programa  no  início  de  janeiro.  A  Profª.  Verônica  encaminha  votação  para  que  o
programa seja discutido com os possíveis professores que possam participar da seleção,
como a Profª. Bárbara e Profª. Letícia e mais algum docente, a critério. Aprovado, por
unanimidade,  em  janeiro  essa  deliberação  voltará  a  ser  discutida.  3)  Comissão  de
elaboração do regimento interno do curso; em consulta prévia, a Profª. Bárbara e a
Profª. Renata manifestaram interesse. Entre as discentes, a discente Raquel Tatsch de
Figueiredo Pahim manifestou  interesse.  Em aprovação,  por unanimidade é aprovada
esta comissão. 4) Aprovação de estágio extracurricular; são dois pedidos de estágio
extracurriculares. O plano de atividades da Amanda Lisboa de Oliveira, em discussão,
sem ressalvas. Em aprovação, o plano é aprovado. O outro pedido é da discente Bruna
Rodrigues  Kiefer.  Apresentado  pela  Coordenadora  aos  membros,  é  colocado  em
discussão.  Em aprovação, por unanimidade é aprovado, com a indicação do docente
orientador  a  ser  realizado  pela  própria  coordenação  do  curso. 5)  Comunicações  e
assuntos  gerais. A Profª.  Verônica  informa que  a  posse  da  candidata  Maria  Luiza
Zanatta de Souza está agendada para o dia dezessete de dezembro, e deseja a todos (as)
um bom natal  e ano novo. Elizabeth Thompsen apresenta o livro do lançamento do
bicentenário  de  emancipação  de  Cachoeira  do  Sul,  com fotos,  textos  e  poemas  de
escritores da cidade. Por fim, não havendo mais manifestações, a Coordenadora, Profª.
Verônica Garcia Donoso 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, quinze de dezembro de 2020.
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