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ATA DA 51ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ARQUITETURA E
URBANISMO 2021

Ao  sexto  dia  do  mês  de  maio  do  ano  de  dois  mil  e  vinte  um,  às  quatorze  horas,  por
videoconferência  pela  plataforma  “Google  Meet”,  através  do  link
https://meet.google.com/fpw-xrwf-thp, 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, Prof. Ricardo de Souza Rocha, Prof. Olavo Avalone Neto, Profª. Letícia de Castro
Gabriel, Prof. Robison Keith Yonegura, as acadêmicas Natállia Noronha Aenlhe Corrêa e
Tassiana  Grandini  Beck,  representantes  discentes;  a  Arquiteta  e  Urbanista  Elizabeth
Thomsen,  representante  da  Comunidade  Externa;  a  secretária  dos  cursos  Camila  Ines
Ribeiro Cabral. Dando início à Sessão, a Presidente deu as boas-vindas a todos os presentes e
desejou pleno êxito nos trabalhos realizados e inicia a ordem do dia:  1) Aprovação da ata
50ª: Em regime de discussão não houve manifestações. O professor Olavo absteve-se do voto,
justificando-se  por  não  estar  presente  na  reunião  50/2021.  Em  regime  de  votação,  sem
ressalvas,  a  ata  50ª  é  homologada  nesta  sessão  por  unanimidade  de  votos.  2)  Concurso
público para o curso:  A coordenação informou que recebeu por e-mail  uma resposta do
Núcleo  de Concursos  Docentes  relativa  ao processo de solicitação  de concurso feita  pelo
curso  para  a  área  de  Fundamentos  de  Arquitetura,  História  da  Arquitetura,  Teoria  da
Arquitetura e Projeto de Arquitetura, na qual o Núcleo esclareceu algumas particularidades.
Especificamente,  o  Núcleo  informou  que  há  um  concurso  válido  na  área  de  Projeto  de
Arquitetura e Urbanismo/Adequação Ambiental/Teoria da Arquitetura (Edital N. 180/2018), o
que  inviabiliza  o  curso  abrir  novo  concurso  nesta  área.  O  Núcleo  sugere  que,  por  uma
padronização do edital,  é importante citar a área de conhecimento e não mais do que uma
subárea, pois quando são incluídas muitas subáreas pode acarretar dificuldades na abertura de
novos concursos. Diante disso, o Núcleo solicitou que o curso analise o exposto e passe todas
as alterações pelo colegiado antes de serem enviadas. A coordenação do curso enviou, anexa à
convocação da reunião do colegiado,  uma cópia do e-mail  com a resposta do Núcleo e o
documento  com  os  dados  para  o  concurso  que  foram  aprovados  pelo  Colegiado  da
Coordenadoria  Acadêmica  e  enviados  ao  Núcleo  de  Concursos  Docentes.  A  professora
Verônica lembrou que a vaga em questão era, anteriormente, ocupada pela professora Juliana
Pavan  e  será  ocupada  temporariamente  por  um  professor  substituto  a  ser  contratado.  O
Colegiado  precisa  rever  a  área  de  conhecimento  do  concurso.  A  sugestão  da  professora
Verônica é manter apenas a subárea de Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo e discutir
em Colegiado se mantém ou não a especialidade de História de Arquitetura e Urbanismo. Em
regime de discussão o professor Olavo sugeriu manter apenas Arquitetura e Urbanismo como
área  e  Fundamentos  de  Arquitetura  e  Urbanismo  como  uma  subárea,  a  fim  de  eliminar
qualquer possível conflito. A professora Letícia se manifestou a favor de manter a questão das
áreas  da  forma  mais  genérica  possível  a  fim  de  evitar  conflitos.  O  professor  Ricardo
manifestou-se concordante  com a sugestão do professor Olavo.  Em regime de votação,  o
Colegiado aprovou por unanimidade que sejam definidas como área do concurso Arquitetura
e Urbanismo e como subárea Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo. Ainda sobre este
concurso, a professora Verônica pediu a confirmação do Colegiado para que constasse em ata
o programa de pontos do concurso, a fim de eliminar possíveis problemas futuros. Os pontos
são: 1 – Arquitetura civil no Brasil nos três primeiros séculos; 2 – A ocupação do território no
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Rio Grande do Sul; 3 – Historicismos e Ecletismos na Arquitetura;  4 – A arquitetura e o
desenho da cidade no Brasil moderno; 5 – Novos paradigmas contemporâneos da arquitetura e
do urbanismo; 6 – Cidade, lugar, memória e história; 7 – Cartas patrimoniais na prática do
restauro;  8  –  O  contexto  de  surgimento  da  Preservação  no  Brasil;  9  –  Visões  sobre  o
tombamento do patrimônio edificado no Brasil: as esferas federal, estadual e municipal; 10 –
Questões  de  escala  na  preservação  do  patrimônio  edificado:  a  dimensão  urbana;  11  –
Restauração, conversação, preservação. Em regime de discussão sobre o programa de pontos
não houve manifestações.  Em regime de votação  o  programa de  pontos  para  o concurso
docente  foi  aprovado  por  unanimidade.  Nesse  momento  o  professor  Ricardo  precisou
ausentar-se  da  reunião. 3)  Preenchimento  de  vagas  professor  substituto:  A  professora
Verônica  informou que o curso possui  quatro  vagas  a  serem preenchidas  por  professores
substitutos,  que são:  a  que surgiu  pela  licença  maternidade  da professora  Bárbara;  a  que
surgiu devido o afastamento para doutorado da professora Michelle;  a vaga anteriormente
ocupada  pela  professora  Juliana,  até  que  se  possa  contratar  um  professor  aprovado  em
concurso para substituí-la; e a vaga anteriormente ocupada pela professora Cristiane, que foi
desligada da Coordenadoria Acadêmica por ter sido aprovada em um concurso para o campus
sede. Além destas ainda estão previstas outras duas vagas: uma pela licença maternidade da
professora Renata e outra pelo fim do contrato da professora Joani, ambas com previsão para
julho. A coordenação informou que consultou à CCON sobre a possibilidade de migrar o
professor substituto da vaga da licença da professora Bárbara para a licença da professora
Renata assim que a licença da professora Bárbara acabar, ao que a CCON respondeu que não
há esta possibilidade, necessitando este professor substituto ser desligado assim que a licença
da professora Bárbara terminar. A coordenação consultou à Coordenadoria Acadêmica a fim
de  saber  se  o  curso  pode  nomear  os  aprovados  da  seleção  para  substitutos  da  vaga  da
professora Bárbara para outras vagas, como por exemplo, a da professora Michelle, já que o
afastamento  da professora Michelle  termina  apenas  em 31 de dezembro de 2022. A esse
questionamento a coordenação do curso recebeu resposta positiva. A coordenação apresentou
as disciplinas planejadas para os professores substitutos para o semestre 2021/01: Professor
Substituto  Planejamento:  Planejamento  Urbano  e  Regional,  Geoprocessamento  para
Arquitetura e Projeto Urbano e da Paisagem II; Professor Substituto História: Arquitetura e
Urbanismo  no  Brasil  (2  turmas),  Projeto  VI,  Pesquisa  em  Arquitetura,  Urbanismo  e
Paisagismo e Teoria do Patrimônio; Professor Substituto Novo: Desenho Técnico II (turma
extra), Desenho Digital  I (turma extra), Desenho Digital II (turma extra), Projeto I (turma
extra),  Projeto  V.  A ideia  da  coordenação  é  designar  o  primeiro  professor  pela  vaga  do
afastamento da professora Michelle, provindo da seleção da licença da professora Bárbara, a
fim de que o professor substituto possa ficar mais tempo no curso; o segundo pela vaga da
professora  Juliana,  provindo  da  seleção  na  área  de  História;  e  o  terceiro  pela  vaga  da
professora  Cristiane,  ainda  não  tendo  sido  definido  de  que  seleção  viria.  Em regime  de
discussão, a professora Letícia sugeriu que, ainda que o professor da área de Planejamento
entre pela vaga do afastamento da professora Michelle, ele ministre as disciplinas que estão
descobertas pela licença da professora Bárbara neste primeiro semestre de 2021. A professora
Verônica informou que a ideia é fazer o sugerido pela professora Letícia, e acrescente que a
sugestão é que a vaga seja preenchida pelo afastamento da professora Michelle, para que o
professor substituto possa ficar mais tempo no curso e não apenas enquanto durar a licença da
professora Bárbara. Em regime de votação, o Colegiado aprova por unanimidade ocupar as
três  vagas  de  professores  substitutos  através  das  vagas  provenientes  do  afastamento  da
professora Michelle e do desligamento das professoras Juliana e Cristiane. Dando seguimento
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à discussão, a professora Verônica informou que o Colegiado precisa decidir de qual seleção
deve  ser  chamado  o  professor  substituto  para  ocupar  a  vaga  da  professora  Cristiane.  A
professora Letícia sugere que os critérios para ocupação da vaga sejam: utilizar a seleção mais
antiga, que tem mais sobreposição com as disciplinas a serem atendidas pelo professor, e/ou a
seleção  que  tenha  candidatos  aprovados  com  maior  experiência  docente.  A  professora
Verônica respondeu que acredita que a decisão não deve se espelhar apenas nas disciplinas a
serem  atendidas  neste  semestre,  pois  são  disciplinas  com  turmas  extra  do  calendário
suplementar que acontecerão apenas neste semestre. Ela afirma que acredita ser necessário
pensar  um candidato  com flexibilidade  para  atender  diversas  disciplinas  e  que,  talvez  o
candidato com mais experiência docente tenha mais facilidade neste sentido. A professora
Verônica  apresentou,  ainda,  as  maiores  deficiências  do  curso  estão  nas  áreas  de
Representação  e  Projeto,  tanto  arquitetônico  quanto  da  paisagem,  sendo  as  disciplinas:
Desenho Técnico I e II, Geometria Descritiva I e II, Modelagem I e II, Projeto II, V e IX,
Projeto Urbano e da Paisagem I e III,  Projeto de Interiores.  Os professores Ana, Olavo e
Minéia se posicionaram favoráveis a preencher a vaga da professora Cristiane com o primeiro
aprovado na seleção da área de Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo. Foi encaminhado
para votação: ocupar as vagas da professora Juliana e da professora Cristiane com o primeiro
e  o  segundo  candidato  aprovado  na  seleção  da  área  de  Fundamentos  de  Arquitetura  e
Urbanismo,  respectivamente,  e  a  vaga  da  professora  Michelle  ocupar  com  o  primeiro
colocado na seleção da área de Planejamento Urbano e Regional. Em regime de votação o
encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 4) Ajuste de Projeto Pedagógico de Curso
(PPC) – Plano de Estágios  e Práticas:  a professora Verônica  informou que houve uma
solicitação da PROGRAD de ajuste do Plano de Estágios e Práticas no PPC dos cursos, dada a
excepcionalidade  trazida  pela  pandemia,  onde  as  atividades  precisam  ser  desenvolvidas
remotamente. O NDE fez um estudo a fim de realizar a adequação do Plano de Estágios e
Práticas. Os membros do colegiado receberam anexa à convocação a solicitação de ajuste. Foi
efetuada  uma consulta  a  fim de  verificar  se  a  documentação  estava  correta,  tendo  como
resposta  de que estava tudo certo,  podendo ser trazido para aprovação do Colegiado.  Em
regime de discussão não houve inscritos. Em regime de votação o ajuste do Plano de Estágios
e Práticas foi aprovado por unanimidade.  5) Aprovação de Estágio Extracurriculares:  a
professora Verônica informou que os termos de compromisso de estágio extracurriculares
foram encaminhados anexos à convocação da reunião para a apreciação do Colegiado e que
gostaria  de  aproveitar  a  oportunidade  para  realizar  a  aprovação  dos  planos  de  estágio
curricular de três alunas, que serão apresentados neste momento. Os estágios extracurriculares
são da aluna Alexia Rodrigues Silveira, tendo como concedente CBA Construções Ltda na
cidade de Cachoeira  do Sul,  da aluna Eduarda Prade Silva,  tendo como concedente CBA
Empreendimentos  Imobiliários  LTDA na cidade  de  Cachoeira  do Sul  e  da aluna  Patrícia
Bertoldo Stefanello, tendo como concedente Cíntia Senna & L Paisagismo Ltda na cidade de
Natal (RN). Todos os estágios serão realizados de forma remota. Em regime de discussão não
houve manifestação. Em regime de votação os termos de estágio extracurricular das alunas
Aléxia, Eduarda e Patrícia foram aprovados por unanimidade. Os planos de estágio curricular
são da aluna Raquel Tatsch de Figueiredo Pahim, tendo como concedente de estágio Mariana
Fialho Herzog na cidade de Cachoeira  do Sul,  da aluna Ciane Luisa Junges,  tendo como
concedente de estágio Bernardo Bulsing na cidade de Cachoeira do Sul e da aluna Carolline
Cecília Wild, tendo como concedente Larissa Voltz na cidade de Santa Cruz do Sul. Todos os
estágios serão realizados de forma remota. Em regime de discussão não houve manifestação.
Em regime de votação os termos de estágio curricular das alunas Raquel, Ciane e Carolline
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foram aprovados por unanimidade. 6) Pedido de Dispensa – matrícula extracurricular: A
coordenação informou que o colegiado recebeu anexo à convocação o pedido de dispensa da
disciplina de Estruturas em Concreto I da aluna Mylene Pacini Costa, que cursou a disciplina
no curso de Arquitetura e Urbanismo no campus sede. A professora da disciplina, Luciani
Neves  Lens,  informou que os  conteúdos  e  cargas  horárias  da  disciplina  são compatíveis,
porém  como  existe  posicionamento  anterior  do  Colegiado  do  Curso  de  Arquitetura  e
Urbanismo contrário a este tipo de dispensa, a professora pensa, então, caber ao Colegiado do
curso  determinar  a  posição  final  sobre  o  caso.  A  professora  Verônica  informou  que  a
resolução  que  rege  a  matrícula  extracurricular  diz  que  a  matrícula  pode  ser  feita  em
disciplinas que complementem o currículo do aluno, não dizendo que podem ser utilizadas
para dispensar as disciplinas obrigatórias do curso. Já no semestre passado, com as atividades
sendo desenvolvidas pelo modo REDE, alguns alunos cursaram disciplinas no campus sede e
pediram dispensa, e que foi deliberado pelo Colegiado que os docentes das disciplinas seriam
consultados  a  respeito  dos  pedidos  de  matrícula  extracurricular  com  interesses  futuros,
quando o aluno solicita cursar no campus sede visando conseguir cursar outras disciplinas
aqui no curso nos próximos semestres, sendo que o professor da disciplina deve posicionar-se
favorável ou não à matrícula extracurricular.  Em regime de discussão a professora Letícia
sugere que neste  período excepcional  em que as atividades  estão acontecendo pelo modo
REDE, como a matrícula  extracurricular  passa pela  coordenação do curso,  os pedidos  de
dispensa sejam analisados pelo docente responsável pela disciplina sem que seja necessário
passar  pelo  Colegiado.  A  professora  Verônica  informou  que  normalmente  é  esse  o
procedimento realizado, trazendo para o Colegiado a decisão apenas quando há a solicitação
do docente da disciplina, como neste caso. Em regime de votação o pedido de dispensa da
disciplina  de  Estruturas  em Concreto  I  da  aluna  Mylene  Pacini  Costa  foi  aprovado  por
unanimidade. 7) Aprovação Planos de Ensino – Calendário Suplementar: A coordenação
informou que os planos de ensino para a oferta condensada do calendário suplementar das
disciplinas  de  Projeto  II,  Projeto  III,  Projeto  V,  Teoria  e  História  da  Arte,  Legislação  e
Normas, Eficiência e Conforto Ambiental II e Eficiência e Conforto Ambiental III, Projeto de
Interiores,  Geometria  Descritiva  II,  Projeto  Urbano  e  da  Paisagem  I  e  Fundamentos  do
Urbanismo foram enviados anexos à convocação da reunião para apreciação dos membros.
Em regime de discussão não houve manifestações. Em regime de votação os planos de ensino
foram aprovados por unanimidade. 8) Comunicações e assuntos gerais: Primeiro informe:
Em reunião do Conselho do Campus realizada no dia 28 de abril de 2021 foi informado que
em 14 de abril foi emitida uma portaria sobre o remanejamento de vagas docentes. A Direção
do campus participou de uma reunião com a Reitoria na qual foi informado que para toda a
UFSM haverá uma redistribuição de 39 vagas docentes. A previsão é de que o campus receba
duas vagas. A previsão é de que seja feito concurso ainda neste ano para preencher essas duas
vagas ainda no ano que vem. Em breve serão divulgadas novas informações sobre o assunto.
Segundo informe: A comissão nomeada para elaborar o regimento do colegiado do curso já
enviou o documento para a coordenação do curso. A coordenação enviará aos membros do
colegiado o documento para que possa ser dado início às discussões sobre ele e na próxima
reunião  do  Colegiado  seja  feita  a  aprovação  deste  documento.  Terceiro  informe:  A
coordenação  informou que foi  recebido  o  Memorando Circular  008/2021 da  PROGRAD,
compartilhado  com os  docentes  pela  Coordenadoria  Acadêmica,  que  trata  dos  planos  de
ensino 2021/01, trazendo orientações sobre a elaboração dos planos e as particularidades do
REDE. A coordenação solicita que os docentes estejam atentos ao conteúdo do memorando
ao elaborarem seus  planos de ensino.  Quarto  informe:   A coordenação informou que o
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professor Ricardo Rocha convidou a professora Maria Fernanda Derntl, premiada no último
prêmio Milton Santos, para uma palestra a ser ministrada no início do semestre, na Semana de
Acolhimento, no dia 26 de maio, das 18h às 20h. Assim, a Semana do Acolhimento contará
com três palestras, no dia 24 de maio com a professora Ana Baltazar, no dia 25 de maio com a
professora Isabela Lemos e no dia 26 de maio com a professora Maria Fernanda Derntl. A
coordenação solicita que os docentes auxiliem na divulgação das palestras e liberem os alunos
nestes dias sempre que possível, das 18h às 20h, para que possam participar das palestras. A
transmissão será pelo YouTube e haverá moderação das perguntas pelo chat.  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, Camila  Ines Ribeiro Cabral,
Secretária, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pela Senhora Presidente e pelos
demais participantes à reunião. Cachoeira do Sul, seis de maio de dois mil e vinte e um.
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