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ATA 57/2021 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quatro 

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

https://meet.google.com/usv-dytw-mbz, 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, extraordinariamente, sobre a seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata N. 

56 do Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo; 2) TCC II: prazo para a 

discente Andreza da Costa; 3) Convênio de Estágio com a Arquiteta e Urbanista, Isaura 

Laura Simões; 4) Estágio extracurricular do Discente Juliano Xavier Freitas; 5) Planos 

de ensino recebidos no PEN-SIE; 6) Comunicações e assuntos gerais. No expediente, 

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

(Coordenadora Substituta); Profa. Dra. Ana Elisa Moraes Souto (Titular); Profa. Maria Luiza 

Zanatta (Suplente); 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; a Discente Tassiana Grandini Beck 

(Titular), matrícula 2015520473. 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. 56 do Colegiado do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo: sobre o texto dessa ata, nenhuma solicitação de alteração foi 

enviada à Coordenação. Na presente sessão, houve a solicitação de alteração. O Prof. Olavo 

apontou a sugestão de correção sobre o seguinte trecho: “as disciplinas TCC e Estágio devem 

ser trabalhadas em fluxo contínuo.”, ou seja, onde se lê: “devem ser trabalhadas em fluxo 

contínuo.”, alterar para:” podem ser trabalhadas em fluxo contínuo.”. A Coordenadora 

procedeu a alteração. Sem mais manifestações. Em regime de votação, sem objeções, foi 

aprovada, por unanimidade, a Ata N. 56 de 19 de agosto de 2021. Na sequência, esta ata 

homologada será anexada ao seu processo eletrônico de origem, NUP 23081.066675/2021-05, 

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) 

TCC II: prazo para a discente Andreza da Costa: A discente Andreza da Costa 

encaminhou a solicitação por e-mail à Comissão de TCC e também procedeu ao requerimento 

formal de apreciação da sua solicitação junto ao Colegiado do Curso. A discente Andreza da 

Costa também enviou o atestado médico para a ciência da Coordenação. Com tudo, um novo 

prazo de entrega do TCC II pela discente é colocado em discussão. A Profa. Verônica inicia a 

discussão sugerindo a manutenção do mesmo prazo de prorrogação aprovado para a discente 

Gianne Speth e sugeriu discutir também se a entrega do trabalho será na quinta-feira dia vinte 

e seis de agosto, tendo em vista que o Colegiado está ocorrendo no dia vinte e quatro de 

agosto. O Prof. Olavo manifesta concordância sobre a aprovação da prorrogação do prazo. Ele 

ainda lembra que no Guia Acadêmico está previsto a possibilidade de o discente solicitar a 

realização de avaliação ou trabalhos fora do prazo estabelecido, a partir da apresentação de 

atestado.  O Prof. Olavo Avalone ainda concorda, caso a discente necessitar de mais prazo 

para o tratamento e a conclusão do trabalho, em realizar a alteração da situação da discente no 

SIE ao término deste semestre letivo, visto que o final do primeiro semestre letivo de 2021 

está próximo, e a conclusão do trabalho se dê no início do próximo semestre. A Profa. Letícia 

de Castro sugere a entrega do trabalho dia vinte e sete de agosto. A Profa. Minéia Scherer 

também salienta que, conforme o Guia Acadêmico, a discente tem a possibilidade de solicitar 

o “Regime de Exercícios Domiciliares”, a partir da apresentação de atestado com um novo 

prazo de tratamento. Portanto não há nada que se contraponha, neste primeiro momento, ao 
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que está definido em norma. A Profa. Verônica encaminha a seguinte votação: pelo prazo de 

entrega do trabalho final no dia 27 de agosto de 2021 e a banca de defesa deve ocorrer no dia 

02 de setembro de 2021. Ainda, a Profa. Verônica manifesta questionamento e sugestão, caso 

seja recebido um novo pedido de prorrogação de prazo, pela discente, que este não precise ser 

aprovado em Colegiado, mas seja deliberado diretamente na Coordenação do Curso, diante de 

todas as constatações apresentadas e do que o Guia Acadêmico prevê. A Profa. Laline Cenci 

concorda que pautas como esta, possam ser aprovadas pela Coordenação, mas quando 

envolver a participação de membros externos de bancas examinadoras, por exemplo, a 

deliberação do Colegiado é necessária. A Discente Tassiana Beck manifesta aprovação pela 

defesa do trabalho ocorrer antes do término do semestre letivo, pois ela conversou com a 

Discente Andreza da Costa, anteriormente, e ela irá a “princípio” entregar o trabalho final até 

dia 27 de agosto de 2021. A Coordenadora sugere o seguinte encaminhamento: a discente 

deve entregar o TCC II no dia 27 de agosto e a banca deve ocorrer no dia 02 de setembro das 

15 horas às 16h30min. Além disso, a critério da Comissão de TCC, a seleção de um novo 

membro ocorrerá, caso haja impossibilidade de algum dos membros previstos em cronograma 

comparecer. Em regime de votação, sem mais manifestações, foram aprovadas as novas datas. 

3) Convênio de Estágio com a Arquiteta e Urbanista, Isaura Laura Simões: A 

documentação exigida para a realização do convênio foi apresentada à PROPLAN e não 

constam irregularidades para a realização do referido convênio, para estágio curricular. Em 

discussão, não houve manifestações. Em votação, o Colegiado aprovou o novo convênio com 

a Arquiteta e Urbanista Isaura Laura Simões. 4) Estágio extracurricular do Discente 

Juliano Xavier Freitas: o estágio será realizado, por intermédio do CIEE de Cachoeira do 

Sul, na Prefeitura de Cachoeira do Sul/RS. No termo de compromisso do CIEE consta que, 

enquanto perdurar a pandemia, as atividades serão remotas. Em discussão, sem manifestações. 

Em votação, sem objeções, foi aprovado o estágio extracurricular. 5) Planos de ensino 

recebidos no PEN-SIE: foram enviados à Coordenação dois planos de ensino: da disciplina 

CSAU4117-Desenho Digital II, da Profa. Laline Elisangela Cenci e do Prof. Júlio César 

Pinheiro Pires. Este plano de ensino é da disciplina extra que já vinha sendo ministrada. Nele 

consta a ementa e o cronograma específico deste horário de turma extra. Em regime de 

votação, sem objeções, o plano de ensino foi aprovado. O outro plano de ensino é da 

disciplina CSAU4068-Desenho Técnico II, da Profa. Kátia Ferreira de Oliveira. Ela submeteu 

novamente o plano pois foi preciso realizar uma atualização na avaliação e cálculo da nota 

final. Ela alterou os pesos avaliativos. Em regime de votação, sem objeções, foi aprovado este 

plano de ensino também. 6) Comunicações e assuntos gerais: A Profa. Verônica informa 

que suas férias ocorrerão de 06 de setembro a 1º de outubro de 2021. Neste período, a Profa. 

Minéia Scherer, estará como Coordenadora do Curso em exercício. A Profa. Minéia Scherer 

informa que suas férias ocorrerão de 09 de setembro a 24 de setembro de 2021 e neste 

período, a Profa. Débora Gregoletto estará como Coordenadora do Curso em exercício. 

Depois a Profa. Minéia retorna para a Coordenação do Curso, do dia 25 de setembro a 1º de 

outubro, quando a Profa. Verônica retorna de suas férias também. 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, vinte e 

quatro de agosto de dois mil e vinte um. 
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