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REUN.IÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ARQUITETURA
E URBANISMO DO CENTRO tECNOLÓaico DA UFSC, REALIZADA NO
DIA 15 DE ABRIL DE 2019.
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Aos quinze dias do mê! de abril do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e dez
minutos, na sala ARQ301 do Departamento de Arquitetura e Urbanismo - UFSC.
reuniram-se os membros do Colegiado do-Curso, atendendo à convocação feita .com a
interioridade regulamentar de setenta e duos horas através do C)F.ÍCIO NO
012/2019/CCAU, enviado em 11/04/2019. Compareceram a esta reunião os seguintes
membros: 1. eram:!.Sanava..Nór (presidente), 2. prÉ)f. Eduardo

\âÍeslp!)a!, 4. 5. PEe11:.:!asé..Riei2eLJ<ós, 6. Prof.a Marina

lEanel!.SigUeln, 7. , 8. Benale. .lllziliça..de..Sabota. 9. Prof.
Rlçarde..Sacas.-bâÍlesü 10. , e 11. PI.QÍ.5amuel Steiner

das..Sarllos. A presidente. iniciou a sessão abrindo espaço para os informes: 1 - a
renovação dci reconhecimento do curso de Arquitetura .e Urbanismo da UFSC foi

publicada em 27 de dezembro de 2018, e o curso obteve média 5-na edição do ENADE
2017; 2 -- O Prof. Alcimir registrou sua estranheza ao saber que seu nome não constava na
nova composição do NDE, informação que foi passada na reunião do. Departamento de
Arquitetura e Urbanismo em 08/04/2019. O professor fazia parte da composição anterior,
e ressaltou que anteriormente' seu nome havia sido mencionado em reunião do
Departamento, como necessário à composição do NDE. A professora Soraya esclareceu
que a composição anterior havia vencido em 13/03/2019 e, segundo a Portaria

233/PROGRAD/2010, a nova composição do Núcleo deveria ser indicada pelo Colegiado
do Curso, conforme convocatória da reunião de õ1/04/19, e contar com substituição de
pelo menos 1/3 dos membros, e como o professor não havia se manifestado, bem como

não havia comparecido Oas últimas reuniões do NDE e do Colegiado do Curso, seu nome
não foi incluído,. mas que sua participação poderia ser recon$iderada, caso houvesse

interesse. entretanto o Prof. Alcimír solicitou apenas que o registro constasse em Ata; 3 -
A professora Marina informou que, como a licença para tratamento de saúde, do ....
professor Luiz Eduardo fontout-a Teikeira foi prorrogada por mais sessenta dias, ela o. \b. .l,
substituirá nas reuniões do Colega-ado do Curso até o fim do semestre 2019-1; 4 -: o 'fX
professor Samuel informou que a chapa única, composta pelo professor Ricardo Socas v
Wiese e Samuel Steiner dos Santos, .venceu por ampla maioria a eleição pára chefia do \X\ l

Departamento de Arquitetura e Urbanismo e que, até que a portaria de nomeação seja \l$$
publicada, a gestão anterior e a aludi passarão por um. período de transição, trabalhando \
em cordunto: Finalizados os informes, a presidente.fez a leitura do item 1: Apreciação da .,,-")
ata - reunião. ordinária de OI.04.2019 - ata. aprovada por unanimidade. ITEM 02:(' /çé--
Aprovação de parecer ad reáerendum -- prorrogação de. prazo. Requerente: Heloisa \...
Lazaretti Fernandes - parecer aprovado, Além da prorrogação para o semestre 2019-1 o

Colegiado reconheceu o direito da aluna.à prorrogação por mais três semestres para a M(kiJ:i)
conclusão do curso, conforme blanqamento apresentado pela mesma. O Colegiado .;/ <''''
manifestou, também, repúdio a qucalquer tipo de postura discriminatória frente à
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realidade dos fatos, recomendando, ainda. que sejam feitos os devidos esclarecimentos

junto aos professores. diretamente envolvidos neste processo pela Coordenação do
Curso. ITEM 03: Homologação de parecem ' processo .de Revalidação de Diploma

Estrangeiro: mordi Sanbhez Cuenca Alomar - item retirado da pauta. Nada mais havendo a
tratar, às quinze horas e vinte minutos a reunião foi encerrada. Eu, Carolina Mana Coelho,
lavrei a presente ATA que, se aprovada, lerá assinada por mim e pelos membros
presentes

ORDEM MEMBROS DO COLEGIADO

Prof.' Soraya Nór(presidente)

Prof. Reriato Tibiriçá de Saboya

Prof. Eduardo Westphal

Prof. Alcimir José De Paras

Prof. José Ripper Kós

Prof. Samuel Steiner dÓs Santos

Prof. Luiz Eduardo fontoura Teixeira

Prof. kicardo Socas Wiese

Prof. Rodrigo Gonçalves dos Santos

Prof.a Nora Mana de Patta Pillar (ECV)

11 Prof. Gogliardo Vieira Maragno (EGR)

12 l Prof: Ayrton Portilho Bueno (sup/enfe9

13 Prof. Fabió ferreira Lins Mosaner (sup/er7te9

16 Prof. Evandro Fiorin (sup/enter

17 l pl-Ofa.. Maristela Mordes de Almeida (sup/er7fe)

18 Prof. João Paulo Schwerz (sup/er7teJ

19. Prof:' Marina Toneli Siqueira (sup/enter

20 .l Prof.; Letícia Mattana (sup/enter

21 Prof.; Mana Ines Sugai (sup/ente)

22 /?ep. discente Pedro Jerânimo Vaz de Faria

23 Rep. discente Guilherme Hênrique Rodrigues Alves

24 Rep. discente Thayse Menezes Reis (sup/enfe9

.: vo Rodrigo Faécin Araújo de Souza
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