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Ao  primeiro  dia  do  mês  de  abril  do  ano  de  dois  mil  e  vinte  um,  às  onze  horas,  por
videoconferência  pela  plataforma  “Google  Meet”,  através  do  link
https://meet.google.com/qtd-pmjq-hia, 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; Profª. Ana Elisa Moraes
Souto, Profª. Laline Elisangela Cenci, Profª. Renata Venturini Zampieri, Prof. Robison Keith
Yonegura, as acadêmicas Raquel Tatsch de Figueiredo Pahim e Tassiana Grandini Beck,
representantes  discentes;  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. Profª. Verônica solicita o acréscimo
de dois  pontos  de  pauta  ao  expediente,  que  são:  Ad referendum de  convênio  de  estágio
firmado com o Escritório de Arquitetura e Urbanismo - Mariana Herzog Arquitetura Ltda.,
da  Cidade  de  Cachoeira  do  Sul/RS;  Recurso  de  dispensa  de  disciplina  solicitado  pelo
discente Ben Hur Severo Quadros, matrícula 202020544. Em discussão, sem manifestações.
Em regime de votação, por unanimidade, é aprovado o acréscimo dos dois pontos de pauta.
Em seguida, a Coordenação realiza o prosseguimento ao expediente.  1) Aprovação da ata
49ª:  Em regime de discussão, algumas sugestões de ajustes no texto da ata foram enviadas
previamente  pelo Prof.  Robison Yonegura.  Ele  manifesta  concordância  com as  alterações
realizadas na ata. Em regime de votação, sem ressalvas, a ata 49ª é homologada nesta sessão
por  unanimidade.  2)  Concurso público  para o  curso:  o curso  informa sobre  uma vaga
disponível para docente efetivo, que corresponde à vaga anteriormente ocupada pela Profª.
Juliana Pavan. Em regime de discussão, a Coordenação, junto ao NDE, realizou uma análise
dos  perfis  de  atuação  dos  professores  substitutos  e  em  quais  destes  perfis  existe  maior
necessidade por docentes. Os perfis mais necessitados são: 1) Representação e 4) História/
Teoria/ Patrimônio, conforme apresentação exposta pela Coordenação ao Colegiado. O perfil
4 é aquele com a especificidade de apresentar uma vaga disponível, anteriormente, ocupada
pela  Profª.  Juliana  Pavan,  e  que  necessita  ser  preenchida  com urgência.  A  Coordenação
comenta que a vaga será temporariamente preenchida por professor substituto. Em regime de
votação, a Coordenação traz algumas questões para serem utilizadas na organização do edital
de seleção pública: a) Criação de Concurso Público para perfil História/ Teoria/ Patrimônio.
Em  discussão,  sem  ressalvas.  Em  votação,  por  unanimidade  é  aprovado;  b)  A  Área  de
Conhecimento  sugerida  pelo  NDE  e  de  acordo  com  a  tabela  CNPq:  Fundamentos  de
Arquitetura  e  Urbanismo;  História  da  Arquitetura  e  Urbanismo;  Projeto  de  Arquitetura  e
Urbanismo e Teoria da Arquitetura. Em regime de discussão, a Profª. Renata Zampieri sugere
a mudança na ordem das áreas para a seguinte: Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo;
História  da  Arquitetura  e  Urbanismo;  Teoria  da  Arquitetura  e  Projeto  de  Arquitetura  e
Urbanismo.  Em regime de votação,  por unanimidade é  aprovada a  área de conhecimento
sugerida  pelo  NDE com a  alteração  sugerida  pela  Profª.  Renata  Zampieri.  c)  Requisitos:
alguns  requisitos  foram sugeridos  pelo  NDE e  pela  Coordenação  do  Curso.  Após  ampla
discussão  do Colegiado,  a  Coordenação  delibera  pela  verificação  da  possibilidade  de  ser
exigido nos requisitos de posse somente Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Doutorado,
sem as demais especificações. Caso isso não seja possível, o Colegiado aprova 
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 sugestão  de  titulação  conforme  apresentado  pelo  NDE:  “Requisitos:  Graduação  em
Arquitetura e Urbanismo e Doutorado em Arquitetura ou Arquitetura e Urbanismo ou História
ou  Geografia  ou  Urbanismo  ou  Paisagismo  ou  Planejamento  Urbano  e  Regional  ou
Patrimônio.” Em regime de votação, sem novas manifestações, é aprovado por unanimidade a
deliberação.  3)  Comissão  de  avaliação  para  duas  seleções  de  professor  substituto;  A
Coordenação realizou uma consulta entre os docentes do curso para saber interessados em
atuar  no  processo  de  seleção  de  professores  substitutos.  Em  regime  de  discussão,  a
Coordenação apresenta a Comissão de Avaliação para a Seleção Pública da área Fundamentos
da Arquitetura e Urbanismo, composta pelos seguintes docentes:  Profª.  Luiza Segabinazzi
Pacheco Delongui,  Profª.  Ana Elisa Moraes Souto e Prof. Robison Keith Yonegura como
membros titulares, e Profª. Debora Gregoletto como membro suplente. Em regime de votação,
a  Comissão  de  Avaliação  é  aprovada  por  unanimidade.  Para  a  Seleção  Pública  da  área
Planejamento  Urbano  e  Regional,  como  os  docentes  da  área  de  conhecimento  do  curso
apresentaram impedimento na seleção, outros docentes foram consultados, e manifestaram
disponibilidade.  Em  regime  de  discussão,  a  Coordenação  apresenta  como  sugestão  a
Comissão de Avaliação composta pelos seguintes docentes: Profª. Renata Venturini Zampieri,
Prof. Edson Luiz Bortoluzzi da Silva e Prof. Olavo Avalone Neto como membros titulares, e
Profª. Brenda Medeiros Pereira como membro suplente. Em regime de votação, a Comissão
de Avaliação é aprovada por unanimidade.  4) Ad referendum de Convênios de Estágio: A
Coordenação do Curso recebeu pelo Portal de documentos PEN-UFSM os documentos para
firmar convênio de estágio com o  Escritório de Arquitetura  Mariana Herzog Arquitetura
Ltda. A Coordenação  do  Curso  verificou  que  os  documentos  estavam em conformidade,
aprovou e encaminhou este à Direção do Campus. Em regime de discussão sobre a aprovação
do ad referendum, não houve inscritos. Em regime de votação, o ad referendum é aprovado
por unanimidade. 5) Solicitação de recurso de dispensa de disciplina ao Colegiado pelo
discente Bem Hur Severo Quadros: O aluno Bem Hur Severo Quadros tem um histórico de
pedidos de dispensas de disciplinas já analisadas pela Coordenação do Curso. Ele cursou em
outra instituição (FURG) as disciplinas de Construção Civil e Materiais de Construção Civil
e,  a  partir  disso,  solicitou  a  dispensa,  que  foi  deferida,  para  as  disciplinas  do  Curso  de
Arquitetura e Urbanismo Materiais de Construção e Construção de Edifícios I e II. O discente
também solicitou dispensa para as disciplinas Sistemas e Tecnologias I e II, com as mesmas
cursadas na FURG. Todavia, os conteúdos não são compatíveis, e o pedido foi indeferido pela
Coordenação. O discente solicitou recurso ao Colegiado do curso. A Coordenadora salienta
que,  para conseguir  a dispensa em disciplina,  a normativa coloca a  compatibilidade entre
conteúdo e carga horária de, ao menos, setenta e cinco por cento. Em regime de discussão, é
colocado  em  debate  o  indeferimento  do  pedido  de  dispensa  das  disciplinas  Sistemas  e
Tecnologias I e Sistemas e Tecnologias II por não haver compatibilidade mínima entre os
conteúdos, e a sugestão de que o aluno faça a solicitação de dispensa por autodidatismo. Sem
manifestações.  Em regime  de  votação,  é  aprovado por  unanimidade.  6)  Comunicações  e
assuntos  gerais:  Primeiro  informe:  O  memorando  nº.  005/2021  da  PROGRAD  às
Coordenações  de  Curso  e  às  Chefias  de  Departamento  da  UFSM  foi  recebido  por  esta
Coordenação. Neste memorando constam informações sobre o início do semestre letivo dos
calouros,  que  será  a  partir  de  dezoito  de  maio,  tendo  em vista  a  agenda  do  SISU e  os
procedimentos de matrícula da UFSM. No entanto, podem surgir novas deliberações sobre o
Calendário Acadêmico na próxima reunião da CEPE que se realiza neste mesmo dia, primeiro
de abril de 2021. A Coordenação do Curso deverá aguardar e obter novas deliberações para
repassar a  todos os  membros do curso.  Segundo informe: no Campus Cachoeira  do Sul
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existem cinco vagas para docentes que estão ociosas. No último colegiado da Coordenadoria
Acadêmica (CAC) da UFSM Cachoeira do Sul foi discutido como ocupar essas vagas. A vaga
de professor substituto, preenchida pela anteriormente pela Profª. Cristiane dos Santos, foi
cedida  pelo  Curso  de Engenharia  de  Transportes  e  Logísticas  ao  Curso de  Arquitetura  e
Urbanismo.  A  Coordenação  sugere  aguardar  os  resultados  das  seleções  de  professores
substitutos  do  curso  para  posteriormente  deliberar  sobre  o  preenchimento  dessa  vaga.
Terceiro informe:  no dia cinco de abril, às quatorze horas, será realizada reunião geral do
Curso de Arquitetura e Urbanismo com informações sobre o próximo semestre letivo. Quarto
informe:  a Profª.  Laline Cenci informa que o Laboratório de Modelagem em Arquitetura
(ModeLAB) está organizando um concurso de ideias para o logotipo da indústria Cerâmica
Candelária, e solicita a divulgação da ação aos discentes. 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, pela Senhora Presidente e pelos demais participantes à
reunião. Cachoeira do Sul, primeiro de abril de dois mil e vinte e um.
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