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ATA 46ª DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO 
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UFSM CAMPUS CACHOEIRA DO

SUL
Aos vinte e oito dias de janeiro do ano de dois mil e vinte um, às quatorze horas e cinco
minutos,  por  videoconferência  pela  plataforma  “Google  Meet”  através  do  link
https://meet.google.com/vuf-zedj-zwc, embasada na Portaria nº 98042 de 23 de abril de 2020
do  Gabinete  do  Reitor  da  UFSM,  reuniu-se  o  Colegiado  do  Curso  de  Arquitetura  e
Urbanismo,  sob  a  Presidência  da  Professora  Verônica  Garcia  Donoso,  Coordenadora  do
Curso. Estavam presentes: Profª. Minéia Johann Scherer (coordenadora Substituta do Curso);
Prof. Olavo Avalone Neto (titular), Profª. Laline Elisangela Cenci (titular), Profª. Ana Elisa
Moraes  Souto  (titular),  Profª.  Bárbara  Maria  Giaccom  (titular),  Profª.  Raquel  Weiss
(suplente), Prof. Robison Keith Yonegura (suplente), Acad. Natallia Noronha Aenlhe Correa
(suplente)e  Acad.  Julia  Heloisa  Souza  Lima  (suplente),  representantes  dos  discentes,  e  a
Arquiteta  e  Urbanista  Elizabeth  Thomsen,  representante  da  Comunidade  Externa.  Dando
início à Sessão, a Presidente deu as boas-vindas a todos os presentes e desejou pleno êxito nos
trabalhos realizados. Sobre inclusão de ponto de pauta: a Profª. Verônica pede para inserir a
pauta  denominada,  “Seleção para professor  substituto”  e  solicita  que esta  seja  o segundo
ponto de pauta.  Em regime de votação,  sem ressalvas,  foi  aprovada a  solicitação.  Ainda,
pergunta  aos  demais  conselheiros  se  desejam  acrescentar  algum  ponto  de  pauta.  Sem
acréscimos, passa à leitura do primeiro ponto de pauta, para apreciação da Ata 45ª. Algumas
sugestões de correção foram enviadas pela Profª. Bárbara e apresentadas ao Colegiado. Em
regime de  votação,  sem mais  ressalvas,  a  Ata  45ª  foi  aprovada por  unanimidade.  Dando
continuidade,  procedeu à leitura dos processos no Expediente.  Segundo ponto de pauta:
Seleção para professor substituto;  A Profª Verônica relembra que no colegiado anterior
foram deliberados  os  programas  e  áreas  de  atuação para  as  duas  seleções  de  professores
substitutos; no entanto, a Coordenadoria Acadêmica solicitou que fosse colocada a área de
acordo com a tabela do CNPq e acrescentasse os requisitos para a seleção. A Coordenação do
Curso consultou o NDE para e elaboração dos dados solicitados, que foram compartilhados
com os  presentes  na sequência:  para a primeira  seleção,  definição  da área “Planejamento
urbano e Regional”, com os requisitos: Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Mestrado
em Arquitetura e Urbanismo ou em Planejamento Urbano e Regional. Para a segunda seleção,
definição da área “Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo”, com os requisitos: Graduação
em  Arquitetura  e  Urbanismo  e  Mestrado  em  Arquitetura  e  Urbanismo.  Em  regime  de
discussão,  não houveram ressalvas.  Em votação,  ficam aprovadas as áreas e  os requisitos
apresentados por unanimidade. Terceiro ponto de pauta: Composição das Bancas de TCC
I;  conforme arquivo elaborado pela comissão de trabalhos de conclusão de curso (TCC) e
enviado previamente ao Colegiado, há uma sugestão para a composição das bancas. Nenhuma
sugestão de alteração foi recebida.  Em regime de discussão,  não houveram ressalvas.  Em
votação, foi aprovado, unanimemente, a composição das bancas de TCC I, conforme arquivo
enviado ao Colegiado pelo e-mail. A Profª. Verônica salienta que a Profª. Raquel Weiss está
presente no Colegiado, acompanhando a pauta, como orientadora de TCC. Quarto ponto de
pauta:  Ficha  de  Avaliação  de  TCC I;  uma sugestão  foi  enviada  pela  Profª.  Bárbara  à
Coordenação e apresentada ao Colegiado. Os ajustes foram de correções ortográficas.  Em
discussão,  não houveram inscrições.  Em regime      de  votação,  foi  aprovada a  ficha  de
avaliação  de TCC I  conforme sugestões  de correção propostas.  Quinto ponto de pauta:
Norma de TCC revisada pelo NDE; a Profª. Verônica explica que a revisão da Norma de
TCC foi um longo processo, onde ocorreram, pelo menos, em torno de cinco a seis reuniões
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do Núcleo Docente Estruturante para a construção do documento apresentado ao Colegiado
de Curso, que foi enviado previamente aos membros. As Profªs. Renata Venturini Zampieri e
Bárbara  Maria  Giaccom  Ribeiro  enviaram  sugestões  para  a  Norma.  Os  apontamentos
sugeridos foram revisados por todos os presentes no Colegiado ao longo da reunião. Por conta
da instabilidade no clima e no tempo, devido à forte chuva no Estado e alguns membros do
Colegiado terem perdido a conexão, a Profª. Verônica sugere o envio deste arquivo por e-mail
aos membros do Colegiado para uma última revisão, de forma que a Norma de TCC possa ser
rediscutida  e  aprovada  em  uma  próxima  sessão  de  Colegiado.  Sexto  ponto  de  pauta:
Comunicações e assuntos gerais; a Profª. Verônica explica que enviou a todos os docentes
do Curso uma solicitação para o planejamento do Calendário Suplementar. Os Coordenadores
de  Curso  participaram  de  manhã  em  uma  reunião  com  a  PROGRAD,  na  qual  foram
comentadas  algumas  possibilidades  para  o  próximo  semestre.  Profª.  Verônica  comenta
também que, em breve, o Calendário do próximo semestre estará disponível. A Coordenação
de curso tem preocupação com o Calendário Suplementar,  em relação ao planejamento da
oferta  de  disciplinas  e  as  possibilidades  comentadas  pela  Pró-Reitoria  em se  realizar  um
calendário suplementar escalonado. A Coordenadora comunica que, na terça-feira nove de
fevereiro, das quatorze às dezessete e trinta, será realizada uma reunião geral de curso para
maiores explanações sobre os desafios do próximo semestre e o Calendário Suplementar. A
Coordenadora também solicita aos membros do Colegiado de Curso que reservem a quinta-
feira,  dia  onze  de fevereiro,  para  uma próxima  reunião  de  Colegiado  de  Curso.  A Profª.
Verônica informa que o Engenheiro Eletricista professor substituto Dalton Vidor já assumiu a
disciplina de Instalações Elétricas e de Telecomunicações; porém, como não há tempo hábil
para  a  conclusão  da  disciplina  neste  semestre,  algumas  possibilidades  da  oferta  serão
consideradas, após consulta à PROGRAD. A discente Natállia Corrêa comunica que os alunos
estão organizando uma assembleia para o levantamento de dúvidas e questões acadêmicas,
para apresentar no próximo Colegiado, e pergunta se as quatro representantes dos discentes do
Curso podem participar da próxima reunião de Colegiado de Curso. A Coordenação não tem
óbices e solicita que, no início da próxima sessão, os membros discentes se apresentem para
que  a  presença  seja  votada  pelos  demais  membros.  Não  havendo  mais  manifestações,  a
Presidente 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,  lavrei  a
presente ata, que vai assinada por mim, pelo Senhor Presidente e pelos demais participantes à
reunião. Cachoeira do Sul, vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte um.
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