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ATA 56/2021 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO 

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às quinze horas e trinta e oito 

minutos, por videoconferência pela plataforma “Google Meet”, através do link: 

https://meet.google.com/tyv-mctr-fyn, 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 Profa. Dra. Verônica Garcia Donoso, Coordenadora do Curso com o 

objetivo de deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata N. 55 do Colegiado do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo; 2) Prazo de TCC II; 3) Prazo de TCC I; 4) Bancas 

de TCC II e fichas de Avaliação; 5) Docência Orientada; 6) Ad Referendum do convênio 

de Estágio com Jessica Machado Colbeich; 7) Disciplinas para Aluno Especial I; 8) 

Afastamento para Doutorado: Profa. Renata Zampieri; 9) Banca examinadora para o 

concurso público 069/2021; 10) Estágios extracurriculares e 11) DCG Estágios. No 

expediente, fizeram-se presentes os seguintes membros: Profa. Dra. Minéia Johann Scherer 

(Coordenadora Substituta); Profa. Dra. Ana Elisa Moraes Souto (Titular); Prof. Robison Keith 

Yonegura (Titular); Profa. Dra. Laline Elisângela Cenci (Titular); Prof. Dr. Olavo Avalone 

Neto (Titular); Profa. Letícia de Castro Gabriel (Suplente); a Discente Raquel Tatsch de 

Figueiredo Pahim (Titular), Matrícula 201620993 e a Arquiteta e Urbanista Elizabeth 

Thompsen, representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Cachoeira do Sul/RS. 

A Coordenadora do Curso, Profa. Dra. Verônica Garcia Donoso deu as boas-vindas a todos os 

presentes, desejou pleno êxito aos trabalhos realizados e iniciou a ordem do dia: 1) 

Aprovação da Ata N. 55 do Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo: sobre o 

texto dessa ata, nenhuma solicitação de alteração foi enviada à Coordenação. Na presente 

sessão, não houve solicitações de alterações. Portanto, em regime de votação, sem objeções, 

foi aprovada, por unanimidade, a Ata N. 55 de 1º de julho de 2021. Na sequência, esta ata 

homologada será anexada ao seu processo eletrônico de origem, NUP 23081.060123/2021-85, 

será tramitada pelo PEN-SIE a cada membro do Colegiado, que a originou, para a coleta das 

assinaturas eletrônicas. E por fim, ainda no PEN-SIE, será criado o seu documento digital. 2) 

Prazo de TCC II: a Coordenação explicou sobre o requerimento escrito e enviado pela 

Discente Gianne Speth ao Colegiado. No documento, a Discente relatou dificuldades técnicas 

enfrentadas com o computador no qual ela possui todo o seu trabalho de conclusão de curso. 

A discente salientou que já tem o TCC II concluído e que somente precisa finalizar as 

“pranchas”, o que não está sendo possível por conta dos problemas relatados com o seu 

computador. No contato da Coordenação do Curso com a Pró-Reitoria de Graduação, a 

orientação recebida foi a seguinte: as disciplinas TCC e Estágio podem ser trabalhadas em 

fluxo contínuo. Ou seja, as disciplinas podem ser concluídas fora do prazo regular semestral, 

em virtude da excepcionalidade do formato de ensino remoto (REDE). A Coordenação abre a 

pauta para discussão. Com base em ampla discussão do Colegiado, as informações obtidas 

sobre a discente foram as seguintes: ela já estava com a banca examinadora constituída, a data 

e o horário da defesa também estão definidos no cronograma de Defesa de TCC II-2021/1. 

Além disso, ela deveria estar entregando a versão final do trabalho no dia de hoje, 

19/08/2021. A Gianne Speth não está em Cachoeira do Sul/RS atualmente, logo, a sugestão 

de empréstimo de outro computador não seria possível. Por fim, o Colegiado encaminha a 

deliberação nos seguintes termos: a solicitação da Discente Gianne Speth será atendida com a 

concessão de prorrogação de prazo para a entrega do TCC em 01 (uma) semana. A entrega do 

trabalho de conclusão de curso deve ocorrer no dia 26/08/2021. A banca de defesa do TCC 

deverá ocorrer no dia 02/09/2021. Em regime de votação, a Profa. Verônica se declara 

impedida por ser coorientadora da referida discente e os demais membros do colegiado, sem 

objeções, aprovam pela deliberação. 3) Prazo de TCC I: a Profa. Laline Cenci explicou que 
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havia sido questionada sobre a possibilidade de ampliar o prazo de entrega do TCC I. Ela 

explicou ao Colegiado que no seu plano de ensino de TCC I, uma série de etapas são 

estabelecidas, e há o estabelecimento de uma certa exigência com o discente para o 

cumprimento destas etapas. Ela informou que algumas desistências em TCC I ocorreram, mas 

elas não foram manifestações formais. O Prof. Robsison Yonegura também pontua que um de 

seus orientandos foi um dos desistentes. A profa. Laline Cenci manifesta questionamentos 

sobre qual a situação acadêmica será atribuída ao aluno, desistente de TCC, e como deverá ser 

considerado o TCC, uma disciplina ou trabalho de fluxo contínuo como o TCC II. Após 

ampla discussão, a deliberação foi a seguinte: esta pauta será levada para discussão e análise 

na Comissão de TCCs do Curso de Arquitetura e Urbanismo e, caso for necessário, a 

Comissão trará para discussão e deliberação coletiva no âmbito do Colegiado do Curso. Sem 

objeções, foi aprovado por unanimidade este encaminhamento. 4) Bancas de TCC II: o 

cronograma das bancas de defesa de TCC II-2021/1 foi apresentado ao Colegiado com as 

seguintes informações: quinta-feira dia 26/08/2021 ocorrerão as seguintes bancas: da discente 

Tassiana Beck, das 14h30min às 15h30min; da discente Andreza da Costa, das 15h30min às 

16h30min e da discente Luiza Wollmann das 16h30min às 17h30min. Após a apresentação 

completa das informações de cada banca, foram levadas à discussão, a Profa. Minéia sugere o 

ajuste dos horários de todas as bancas, já que a banca da discente Gianne Speth não ocorrerá 

no mesmo dia. Portanto, os horários ficam da seguinte forma: discente Tassiana Beck, das 

13h30min às 15 horas; da discente Andreza da Costa, das 15 horas às 16h30min e da discente 

Luiza Wolmann das 16h30min às 18 horas. A banca da discente Gianne Speth foi alterada 

para, quinta-feira dia 02/09/2019 das 13h30min às 15 horas. Os membros da banca da 

discente Gianne Speth serão novamente consultados sobre a nova data e o novo horário e caso 

algum deles não puder comparecer, a configuração de uma nova banca será novamente 

deliberada pela Colegiado. Em votação, sem objeções foram aprovados os ajustes no 

cronograma das bancas de defesa de TCC II. Em discussão as fichas de avaliação de TCC II, 

o Prof. Olavo sugeriu a alteração do ponto “j”, em “Apresentação Gráfica”, pois consta 

“representação física (maquete do projeto)”, mas isso foi alterado na norma. Ele sugeriu a 

retirada da palavra “física”. Sem objeções, foi aprovado por unanimidade. 5) Docência 

Orientada: a Coordenação do Curso recebeu o memorando 029/2021-PPGAUP/UFSM no 

qual se solicitou a realização do plano de docência orientada da Pós-graduanda de Mestrado 

Vanessa De Conto, na disciplina da Profa. Ana Eliza Moraes Souto, Projeto I do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo da UFSM, Campus Cachoeira do Sul, no semestre letivo de 2021/2. 

Em regime de discussão, sem manifestações. Em regime de votação, sem objeções foi 

aprovada a Docência Orientada. 6) Ad Referendum do convênio de Estágio com a Jessica 

Machado Colbeich: a Coordenação recebeu o pedido de convênio de estágio. O Curso, em 

Ad referendum encaminhou ofício aprovando o convênio, após triagem da documentação e a 

observação de que não haveria nenhum impedimento para a realização do estágio. Em 

discussão, sem manifestações. Em votação, sem objeções, foi aprovado o Ad referendum para 

o convênio de estágio. 7) Disciplinas para Aluno Especial I: A Coordenação encaminhou, 

aos docentes do Curso, a lista das disciplinas que permitem o ingresso de aluno especial I, ou 

seja, aquele que já é portador de diploma. A PROGRAD publica edital específico para aluno 

especial. Ela tem também a listagem das disciplinas que cada urso permite matricular aluno 

especial I. A análise dos documentos dos alunos não é realizada pelo Curso. Por fim, essa 

listagem das disciplinas disponíveis para aluno especial I foi encaminhada aos professores 

para os ajustes necessários. A lista final de disciplinas a serem ofertadas para aluno especial I 

é a seguinte: CSAU4061 - Cidades e Sociedade; CSAU4076 - Arquitetura e Urbanismo no 

Brasil; CSAU4077 - Morfologia Urbana; CSAU4079 - Teoria do Patrimônio; CSAU4081 - 

Teoria e Crítica II; CSAU4086 - Projeto V; CSAU4088 - Projeto Urbano e da Paisagem II; 



 

 Ministério da Educação 

 Universidade Federal de Santa Maria 

 Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo 

 UFSM Campus Cachoeira do Sul 
 

3 
 

CSAU4089 - Projeto VI; CSAU4090 - Projeto de Interiores; CSAU4091 - Projeto VII; 

CSAU4092 - Projeto VIII; CSAU4093 - Projeto Urbano e da Paisagem III; CSAU4094 - 

Projeto IX; CSAU4095 - Planejamento Urbano e Regional; CSAU4104 - Construção de 

Edifícios II; CSAU4105 - Infraestrutura Urbana; CSAU4106 - Estruturas em Aço; 

CSAU4107 - Instalações Elétricas e de Telecomunicações; CSAU4110 - Estruturas em 

Madeira; CSAU4111 - Planejamento e Orçamento; CSAU4112 - Eficiência e Conforto 

Ambiental I; CSAU4113 - Eficiência e Conforto Ambiental II; CSAU4114 - Eficiência e 

Conforto Ambiental III; CSAU4115 - Técnicas de Restauro e Intervenção; CSAU4119 - 

Geoprocessamento para Arquitetura e CSAU4174 – História da Arquitetura e Urbanismo III. 

Em discussão, não houve manifestações. Em regime de votação, foram aprovadas as referidas 

disciplinas atualizadas para aluno especial I. 8) Afastamento para Doutorado: Profa. 

Renata Zampieri; A Coordenação recebeu o pedido de afastamento para doutorado da Profa. 

Renata Venturini Zampieri. O afastamento é total, pelo período de 02 (dois) anos, para 

qualificação, junto ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFRGS. Ela cumpre os 

requisitos de habilitação para afastamento, o curso de Doutorado e o projeto de pesquisa tem 

relação com o cargo que atualmente ela ocupa na UFSM e ela também está habilitada pelo 

processo seletivo cujo resultado foi publicado no mês de junho de 2021. Após discussões, em 

regime de votação, por unanimidade, o Colegiado foi favorável ao pedido da Profa. Renata 

Venturini Zampieri de afastamento total para a qualificação. 9) Banca examinadora para o 

concurso público 069/2021: a Coordenação do Curso explica que este concurso possui 

quarenta e sete inscritos confirmados. A Coordenação do Curso fez uma consulta aos 

docentes do Curso sobre a disponibilidade de participação da banca examinadora do concurso 

e sobre haver impedimentos ou não. Junto aos docentes que manifestaram disponibilidade foi 

iniciada uma consulta aos membros externos para a verificação de disponibilidade e 

impedimentos. A Coordenação apresentou a banca de avaliação constituída, após amplas 

consultas internas: Presidente da Banca, Prof. Fabio Muller (UFSM-SM); Profa. Maria Luiza 

Zanatta (UFSM-CS) e o membro externo, Guilherme Essvein de Almeida (ULBRA). Esses 

três membros são da mesma área do concurso. Membro suplente, o Prof. Paulo Ricardo de 

Matos (UFSM), Engenheiro Civil, que tem disponibilidade e não tem impedimentos. Por fim, 

a membro externo suplente, profa. Paula Ferreira Vermeersch que também é da área e não 

possui impedimentos. Em discussão, sem mais manifestações. Em regime de votação sem 

objeções, foi aprovada a banca examinadora para o concurso 069/2021. Na sequência ela será 

encaminhada ao Colegiado da Coordenadoria Acadêmica e demais colegiados. 11) Estágios 

extracurriculares: A coordenação recebeu solicitações de aprovação e renovação de estágios 

extracurriculares, intermediados pelo CIEE Cachoeira do sul, dos seguintes discentes: 

abertura de estágio para Greice Braatz na CBA Construções LTDA; Lenin Nunes Reis, 

renovação de estágio com a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul. Ritieli Pasa, uma 

renovação de estágio com a Prefeitura Municipal de Cachoeira Sul. Mylene Costa abertura de 

estágio com a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul. Em todos os pedidos constam que 

enquanto perdurar a Pandemia, as atividades serão remotas. Em regime de votação, sem 

objeções, os estágios extracurriculares foram aprovados por unanimidade. 11) DCG Estágios: 

A Coordenação do Curso realizou uma reunião com a Coordenadoria Acadêmica, com a 

participação da Profa. Débora Gregoletto e com a Profa. Michelle Campos Morais sobre a 

disciplina “Estágio Profissionalizante”. Desde a época, quando a Profa. Renata Zampieri e a 

Profa. Michelle Morais estavam na Coordenação, e desde quando foi lançada pela primeira 

vez a disciplina de estágio profissionalizante, o sistema SIE não permitiu separar a carga 

horário da disciplina em 120 horas práticas e 30 horas teóricas em aula com o docente 

orientador. Com isso, não foi possível separar a carga horária dos professores orientadores da 

disciplina. Na reunião com a Coordenadoria acadêmica a sugestão de encaminhamento da 
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Profa. Verônica para os próximos semestres foi a criação da DCG Estágio. O aluno ao se 

matricular em estágio profissionalizante será matriculado automaticamente nesta DCG 

também. No estágio profissionalizante fica só o aluno com as 120 horas práticas e na DCG 

fica o professor que vai ministrar a aula teórica, os professores orientadores e os discentes. A 

Profa. Ana Souto sugere fazer a mesma estratégia para contabilizar horas de orientação em 

TCC I. Deliberação: aprovação da DCG Estágio com 2 Créditos teóricos (30 horas). 

Encaminhamento para análise do NDE sobre se será necessário alterar o encargo da disciplina 

estágio profissionalizante por conta da criação da DCG. Em regime de votação, sem objeções, 

foram aprovados os encaminhamentos por unanimidade. 12) Comunicados e assuntos 

gerais: a Coordenação informa que ocorrerá, dia 31/08/2021 das 14 às 16 horas, reunião geral 

do Curso de Arquitetura e Urbanismo com alguns pontos de pauta que serão discutidos 

coletivamente e o planejamento e discussão do início do próximo semestre. 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, dezenove de agosto de dois mil e vinte um. 
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