
14/09/2021 14:13 SEI/UFJF - 0403217 - GERAL 02: Ata de Reunião

https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=461965&infra_sistema=10… 1/1

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

REITORIA - FAU - Coordenação do Curso de Arquitetura

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO/ FAU / UFJF, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2021, ÀS 16H, POR WEB CONFERÊNCIA, NA SALA DE
REUNIÕES VIRTUAIS DA FAU/UFJF, NAS PLATAFORMAS BIGBLUEBUTTON (OPEN SOURCE WEB CONFERENCING) E GOOGLE MEET DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA.

No dia 17 de junho de 2021, às 16h, estiveram presentes on-line na reunião do Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo: Ricardo Ferreira Lopes, Frederico Braida Rodrigues de Paula, Mônica Cristina Henriques
Leite Olender, Juliane Figueiredo Fonseca, Maria Helena Gomes, Júlio César Gabrich Ambrósio, Leticia de Fátima Alves Rodrigues e Lucas Luciano. Estiveram, ainda presentes, como convidados, a Professora Ana Lívia
Coimbra, Pró-reitora de Extensão da UFJF, Rafaela Andrade Savino de Oliveira Peters, TAE da PROEX, e o seguintes membros do NDE: Letícia Maria de Araújo Zambrano e Heraldo Nunes Pitanga. Ao iniciar a reunião,
o Prof. Ricardo agradeceu a presença da Professora Ana Lívia Coimbra, Pró-reitora de Extensão da UFJF, e agradeceu a presença dos membros do NDE do curso de Arquitetura e Urbanismo. Também o prof. Ricardo
lembrou que a Ata 04/2021 já havia sido aprovada na própria reunião, realizada em 13/05/2021. I. Informe da coordenação: sobre concomitância de atividades e disciplinas no ERE: O prof. Ricardo Lopes informou
que, devido ao surgimento de alguns casos e solicitações de estudantes para não participar das aulas síncronas, por conta de situações pessoais, iria pautar esse ponto para discussão, mas, com a presença da prof. Ana Lívia,
esse tema será adiado para a próxima reunião. II. Informe da coordenação: aprovação de alteração da disciplina PRT003 O Indivíduo e o Espaço: o Prof. Ricardo Lopes informou que, na reunião do Congrad do dia
16/06/2021, foi aprovada a alteração da disciplina, conforme Processo SEI n. 23071.911865/2021-14. III. Curricularização da Extensão e Reforma Curricular (2022): conversa com a professora Ana Lívia Coimbra:
o Prof. Ricardo recordou que, desde a apresentação da profa. Ana Lívia, no Congrad de 28/05/2021, a coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo tem discutido essa questão nas seguintes instâncias, obtendo-se os
encaminhamentos e recomendações abaixo: (i) Colegiado do Curso (13/05/2021): deliberou sobre a discussão da Minuta de resolução em assembleia geral, contando com a presença dos chefes dos demais departamentos,
para participar das discussões entre a comunidade acadêmica. O Colegiado entende a importância de enviar um formulário de consulta de como o curso de Arquitetura e Urbanismo poderia incorporar a extensão na
estrutura curricular da futura matriz. (ii) Conselho de Unidade (26/05/2021): entende que a reunião geral deverá ser convocada no âmbito da Congregação da FAU, com a presença do diretor Gustavo Abdalla (atualmente
em férias), sendo prevista para o início de julho de 2021. (iii) Núcleo Docente Estruturante (11/06/2021): destaca a importância das reflexões individuais dos professores e suas contribuições, bem como a relevância de se
pensar no curso como um todo, no conjunto, uma vez que o curso tem a potencialidade de se desenvolver ampliando o contato com a sociedade. Sugere uma “roda de conversa” com a prof.ª Ana Lívia. O prof. Ricardo
passou a palavra para prof.ª Ana Lívia. A prof.ª Ana Lívia apresentou os contextos sobre a inclusão dos 10% nos currículos das IES e destacou o debate no Fórum dos Pró-reitores de Extensão. A prof.ª Ana Lívia reiterou a
importância da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na participação nas atividades de extensão: o contato com a questão social e a relação com a sociedade. O aprendizado em sala de aula com a aprendizagem social. Há
uma regulamentação específica no estágio, com um supervisor de campo. A extensão pode ser realizada com os professores da Arquitetura e Urbanismo. A prof.ª destacou os desafios que teremos que enfrentar para
superar as dificuldades: Como faremos com estudantes trabalhadores? Como faremos com estudantes assistidos pela PROAE? Como envolver os professores que não tem projetos de extensão? E como intensificar os
professores já envolvidos? Na sequência, a prof.ª Ana Lívia respondeu a uma série de questionamentos da prof.ª Mônica Olender, prof. Frederico Braida e profa. Letícia Zambrano. O prof. Ricardo Lopes apresentou uma
proposta preliminar para a curricularização da extensão no curso de Arquitetura e Urbanismo a ser discutida no âmbito da FAU. Tal iniciativa foi elogiada pela prof.ª Ana Lívia, sobretudo por evidenciar que a questão tem
sido discutida e amadurecida no âmbito do curso de Arquitetura e Urbanismo e da FAU. IV. Assuntos gerais: Prof. Ricardo informou que será convocada, pela direção, uma reunião de Congregação prevista para o início
de julho, com a presença da prof. Ana Lívia. Também serão convidados os professores de outros departamentos que ministram aulas para o curso de Arquitetura e Urbanismo. Não havendo mais nada a se tratar, o prof.
Ricardo Lopes deu por encerrada a reunião e, para constar, após lida e aprovada, a presente ata será lavrada e assinada pelos presentes. Juiz de Fora, 17 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Frederico Braida Rodrigues de Paula, Professor(a), em 20/06/2021, às 12:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Ferreira Lopes, Coordenador(a), em 22/06/2021, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Lucas de Castro Luciano, Usuário Externo, em 08/07/2021, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Le�cia de Fá�ma Alves Rodrigues, Usuário Externo, em 08/07/2021, às 18:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Monica Cris�na Henriques Leite Olender, Professor(a), em 08/07/2021, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Julio Cesar Gabrich Ambrozio, Professor(a), em 08/07/2021, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Juliane Figueiredo Fonseca, Professor(a), em 08/07/2021, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Maria Helena Rodrigues Gomes, Professor(a), em 09/09/2021, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
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