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ATA 49ª DO COLEGIADO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA
UFSM CAMPUS CACHOEIRA DO SUL

Aos dezoito dias de março do ano de dois mil e vinte um, às quatorze horas e nove minutos,
por  videoconferência  pela  plataforma  “Google  Meet”,  através  do  link
https://meet.google.com/wzd-tjcg-zdv, 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, Prof. Olavo Avalone Neto (Titular), Prof. Robison
Keith  Yonegura  (Titular),  as  Acadêmicas  Raquel  Tatsch  de  Figueiredo  Pahim (Titular)  e
Tassiana  Grandini  Beck  (Titular),  representantes  Discentes;  e  a  Arquiteta  e  Urbanista
Elizabeth  Thomsen,  representante  da  Comunidade  Externa.  Não  estavam  presentes  e
justificaram a ausência: Profª. Laline Elisangela Cenci (Titular)  e Prof. Ricardo de Souza
Rocha (Suplente); Profª. Ana Elisa Moraes Souto (Titular) e Profª. Raquel Weiss (Suplente); e
a Profª. Bárbara Maria Giaccom Ribeiro (Titular) que confirmou presença, mas por motivos
de saúde não pôde participar da reunião. Dando início à Sessão, a Presidente deu as boas-
vindas a todos os presentes e desejou pleno êxito nos trabalhos realizados. Sem acréscimos,
passa  à  leitura  do  expediente:  1)  Aprovação da Ata 48ª:  Em regime  de  discussão,  sem
ressalvas. Em regime de votação, a Ata 48ª é homologada nesta sessão por unanimidade.  2)
Datas para solicitação de registro de ACG: O calendário sugerido pela comissão de ACGs
é que os alunos formandos façam a entrega dos documentos comprobatórios nos dias 22 a 26
de março e os demais alunos nos dias 26 de abril a 7 de maio. Em regime de discussão, sem
ressalvas. Em regime de votação, o calendário sugerido pela comissão de ACGs é aprovado
por  unanimidade.  3)  Aprovação  do  Plano  de  Ensino  da  disciplina  de  “Instalações
Elétricas e Telecomunicações”: A disciplina de Instalações Elétricas e Telecomunicações,
do segundo semestre de 2020, foi ministrada de forma condensada em função da chegada do
professor da disciplina ao final do semestre, por este motivo o plano de ensino está sendo
aprovado tardiamente.  Em regime de discussão, sem ressalvas. Em aprovação, o plano de
ensino  da  disciplina  Instalações  Elétricas  e  Telecomunicações  2020/2  é  aprovado  por
unanimidade.  4) Concurso Público para o curso:  Após ampla discussão,  este Colegiado
aprova o seguinte: discutir este ponto de pauta na próxima reunião, com maior número de
membros presentes. Na reunião, o professor Olavo se manifestou a respeito do concurso para
Professor Substituto e quanto à sua restrição de candidatos que tenham Mestrado apenas na
área de Arquitetura e Urbanismo, dizendo que isso poderia deixar de fora bons candidatos de
outras áreas como da Geografia. Posteriormente, o professor Olavo disse que nos próximos
concursos, deveria haver critérios mais amplos. O professor Robison concorda que a restrição
foi ruim para a seleção de professor substituto,  mas gostaria que fosse utilizado o mesmo
critério e rigor em relação às restrições para o concurso de professor adjunto, discussão que
será retomada na próxima reunião.  5) Pedido de quebra de pré-requisito para matrícula
em TCC 1: A coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo recebeu o pedido de quebra
de pré-requisito, enviado pelos alunos Luiza Pereira Ribeiro, Janaina Redin, Luísa Berwanger
Ribas, Thales Severo Alves e Pâmela da Silva Melo. Tais alunos já cursaram todas os projetos
da  grade curricular,  mas  por  conta  da suspensão das  atividades  presenciais  em 2020/1,  a
disciplina Projeto VIII não foi concluída. Os alunos solicitam a quebra do pré-requisito de
TCC 1, para cursar essa disciplina simultaneamente a Projeto VIII. Em regime de discussão,
sem ressalvas. Em regime de aprovação, o colegiado aprovou por unanimidade a permissão de
matrícula em TCC1 para alunos que estejam com Projeto VIII incompleto devido à suspensão
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das atividades presenciais e já aprovado em Projeto IX. Não haverá quebra de pré-requisito de
Projeto  VIII,  mas  sim  permissão  de  matrícula  em  TCC1,  possibilitando  que  os  alunos
solicitantes  possam  cursar  concomitantemente  Projeto  VIII  e  TCC1,  para  essa  situação
específica  desse  semestre.  6)  Estágios  extracurriculares:  A  coordenação  recebeu
solicitações de estágios extracurriculares dos alunos Ritieli Pasa, Mylene Pacini Costa e Lenin
Nunes Reis. Em regime de discussão, sem ressalvas. Em regime de aprovação, o colegiado
aprovou por unanimidade o estágio extracurricular dos alunos citados acima. 7) Inclusão da
disciplina CSEA4092 Sensoriamento Remoto (60h) no rol de disciplinas utilizadas como
DCG do curso de Arquitetura e Urbanismo: Em regime de discussão, sem ressalvas. Em
regime de votação, a inclusão da DCG CSEA4092 Sensoriamento Remoto (60h) é aprovada
por  unanimidade.  8)  Matrícula  extracurricular:  A  professora  Verônica  Garcia  Donoso
apresentou  a  Resolução  nº  015/99  que  dispõe  sobre  a  solicitação  de  disciplinas
extracurriculares  em  curso  de  graduação.  Ela  frisou  que  a  coordenação  do  curso  de
Arquitetura  e  Urbanismo  segue  a  Resolução  para  analisar  os  pedidos  de  matrícula
extracurricular. No semestre anterior alguns alunos solicitaram disciplinas de outro curso sem
autorização da coordenação e foram matriculados erroneamente, o que gerou este ponto de
pauta e a discussão sobre quais casos de solicitação de matrícula extracurricular podem ser
deferidos e como lidar com os pedidos de dispensa dos alunos que cursaram disciplinas em
outros cursos sem o aval da coordenação. Em regime de discussão, sem ressalvas. Em regime
de  aprovação,  é  aprovado  por  unanimidade,  considerando  o  período  do  REDE,  o
procedimento  de  solicitação  extracurricular  por  e-mail  para  a  coordenação  do  curso  de
Arquitetura e Urbanismo que enviará para o professor da disciplina verificar a equivalência e,
por fim, a solicitação será enviada para a coordenação que oferta a disciplina.  Quando às
solicitações de dispensa, segue-se o fluxo normal.  9) Comunicações e Assuntos Gerais:  A
Profª. Verônica informa que até amanhã estão abertas as inscrições para as duas seleções de
professores  substitutos  do  curso  de  Arquitetura  e  Urbanismo e  estima-se  que  as  seleções
ocorrerão após 29 de março. Ela informou também, que os planos de ensino de disciplinas
incompletas de 2020/1 que sofrerem alterações relevantes devem ser aprovados novamente
em  colegiado,  conforme  instruções  da  PROGRAD.  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, Gabriela Wioppiold Fritz, Secretária, lavrei a presente
ata, que vai assinada por mim, pela Senhora Presidente e pelos demais participantes à reunião.
Cachoeira do Sul, dezoito de março de dois mil e vinte um.
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