
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão

 

PARECER NORMATIVO Nº 40, DE 04 DE MARÇO DE 2021

 
Aprova o Regimento do Curso de Graduação
em Arquitetura.

 

O Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão - COCEPE - da
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS,

 

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 23110.035055/2020-41;

CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião de 04 de março de 2021,
constante da Ata nº 04/2021;

 

DECIDE:

 

EMITIR PARECER NORMATIVO que aprova o Regimento do Curso de Graduação em
Arquitetura, como segue:

 

CAPÍTULO I

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º O presente Regimento dispõe sobre os princípios, os objetivos, a estrutura, as
atribuições, as finalidades, as competências e a organização do Colegiado de Curso de Graduação em
Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAUrb da Universidade Federal de
Pelotas, e regula o seu funcionamento.

Parágrafo único - O Colegiado de Curso reger-se-á pelo Estatuto e Regimento Geral da
UFPel, pelo seu Regimento Interno e pela legislação vigente.

 

Art. 2º O Colegiado de Curso de Arquitetura e Urbanismo se fará reger pelo atendimento
às resoluções e legislações federais que regulamentam o ensino de Arquitetura e Urbanismo, e o exercício
profissional do Arquiteto e Urbanista, assim como ficará atento às Resoluções e recomendações do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo no que tange ao cumprimento das exigências das diretrizes
curriculares que qualificam para o exercício profissional.
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Art. 3º O Colegiado de Curso de Arquitetura e Urbanismo se fará reger pelos preceitos
expostos no Projeto Pedagógico Institucional e no Plano de Desenvolvimento Institucional da
Universidade Federal de Pelotas, os quais apontam o compromisso com a formação de profissionais
críticos, criativos, autônomos, transformadores e responsáveis, assim como a indissociabilidade entre
Ensino, Extensão e Pesquisa, e a permanente atenção aos interesses da coletividade e da Região.

 

Art. 4º O Colegiado de Curso de Arquitetura e Urbanismo se fará reger por princípios que
sejam condizentes com a importância do processo de construção e compartilhamento de conhecimento,
respeitando seus diversos partícipes.

 

 

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS

 

Art. 5º O Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo é o órgão de coordenação
didática com funções normativas, consultivas e deliberativas, que se destina a superintender o ensino no
âmbito do Curso de Arquitetura e Urbanismo.

 

Art. 6º Constituem-se princípios do Colegiado de Curso:

I – Promover uma formação de excelência em Arquitetura e Urbanismo, visando o
aprimoramento das estratégias de ensino, o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e didáticas, a
integração das diversas áreas de conhecimento que compõem a área da Arquitetura e Urbanismo, e um
processo contínuo de avaliação do ensino do curso;

II – Garantir a formação de um profissional que atinja as competências e habilidades
definidas na legislação, com perfil generalista e visão plural, apto a inserir-se nos diversos campos de
atuação do arquiteto urbanista, atendendo aos interesses coletivos e às demandas que a sociedade faz à
profissão;

III – Zelar por uma formação voltada à construção da autonomia dos estudantes e de um
pensamento crítico que esteja comprometido com a construção de uma sociedade plural, que respeite as
diferenças de posições, conteúdos e modos de vida, e contribua para a promoção da igualdade de direitos
e a justiça social;

IV – Considerar a multi e interdisciplinaridade como pressupostos no processo de
formação em Arquitetura e Urbanismo enquanto meios de se posicionar diante da complexidade atual das
dimensões históricas, sociais, culturais, políticas e econômicas das dinâmicas de produção e de
apropriação do espaço;

V – Reconhecer a importância das atividades de Ensino – Extensão – Pesquisa como
fundamentos dos processos de ensino-aprendizagem, compreendidas como componentes de uma
formação ampla, pautada no pensamento crítico e no compromisso pedagógico entre o professor e o
estudante, promovendo a sua inserção na sociedade;

VI – Zelar pela colaboração entre Colegiado, Núcleo Docente Estruturante e
departamentos na qualificação do Curso, no diagnóstico das condições de oferta do ensino e nas
proposições pedagógicas e administrativas;

VII – Incentivar a interação entre professores, e entre estes e os estudantes, mediante
projetos acadêmicos que visem à produção, apropriação e compartilhamento de conhecimentos e
tecnologias voltados ao desenvolvimento socioespacial e a promoção da cidadania;
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VIII – Propiciar a valorização do respeito e da necessária integração entre os professores e
os projetos de pesquisa, extensão e ensino por meio de ações educativas, cooperativas e administrativas;

IX – Estimular o intercâmbio permanente com os diversos setores da sociedade, visando a
compreensão e reconhecimento de suas práticas socioespaciais, possibilitando e incentivando a troca de
saberes.

 

 

CAPÍTULO III

DOS OBJETIVOS

 

Art. 7º Constituem os objetivos do Colegiado de Curso:

I – Coordenar e supervisionar as atividades didático-pedagógicas do curso de Arquitetura e
Urbanismo;

II – Constituir-se como grupo de discussão e deliberação acerca das questões relativas às
atividades de ensino do curso de Arquitetura e Urbanismo;

III – Estimular que as atividades de ensino, pesquisa e extensão estejam em conformidade
com o Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo;

IV – Acompanhar a atividade discente e docente, nos termos do Código de Conduta da
UFPel, elaborando e encaminhando eventuais processos ao Conselho Departamental ou outras instâncias,
conforme o caso;

V – Acompanhar e aconselhar os discentes em suas solicitações de matrícula e de
intercâmbios visando a adequada integralização curricular;

VI – Instaurar e garantir o funcionamento do Núcleo de Estágios em parceria com os
Departamentos.

 

 

CAPÍTULO IV

DA ESTRUTURA DO COLEGIADO DE CURSO

 

Art. 8º O Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo é o órgão deliberativo e
consultivo de execução e coordenação geral das atividades acadêmicas, didático-pedagógicas e político-
administrativas do Curso de Arquitetura e Urbanismo. O Colegiado de Curso coordena e faz parte de uma
estrutura composta pelos seguintes órgãos:

I – Colegiado de Curso

II – Núcleo Docente Estruturante

III – Núcleo de Estágios

IV – Secretaria

V – Outras Comissões Temporárias com funções específicas de apoio ao Colegiado.

§ 1º Compete ao Colegiado de Curso a coordenação geral e a articulação entre os
diferentes órgãos responsáveis pelos distintos aspectos envolvidos na administração do ensino no âmbito
do Curso de Arquitetura e Urbanismo.

§ 2º O Colegiado de Curso irá constituir o Núcleo de Estágios e definir o seu
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funcionamento por meio de regimento próprio.

§ 3º A composição, duração e as atividades e funções das Comissões Temporárias serão
tratadas por resoluções específicas a serem propostas pelo Colegiado de Curso e/ou Núcleo Docente
Estruturante, e aprovadas pelo Colegiado de Curso.

 

Art. 9º O Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo será composto por:

I – Um Coordenador e um Coordenador Adjunto, sendo um de cada Departamento da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo;

II – Os vice-chefes dos Departamentos que ministram disciplinas e atividades para o curso,
Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Departamento de Tecnologia da Construção, sendo que os
mesmos também serão os Representantes de Área de suas áreas de atuação;

III – Demais Representantes de Área, conforme as Áreas definidas no PPC, de forma a se
ter: um representante da Área de Representação; um representante da Área de Teoria e História; dois
representantes da Área de Projeto e Planejamento, sendo um professor que ministre disciplinas de projeto
arquitetônico e outro professor que ministre disciplinas de urbanismo e/ou planejamento; um representante
da Área de Conforto Ambiental e Instalações; um representante da Área Materiais e Técnicas da
Construção; um representante da Área de Sistemas Estruturais;

IV – Um representante discente nomeado pelo Centro Acadêmico – CEAU, com o
respectivo suplente. O suplente pode acompanhar e participar das atividades do Colegiado, embora sem
direito a voto.

 

Art. 10. O mandato do Coordenador e Coordenador Adjunto do Colegiado, assim como
dos demais membros será de dois anos, podendo haver uma recondução. Os mandatos dos Vice-Chefes
de Departamento e dos Representantes de Área serão coincidentes com os mandatos das chefias dos
respectivos Departamentos.

 

 

SEÇÃO I

DO COLEGIADO DE CURSO

 

Art. 11. São atribuições do Colegiado de Curso:

I – Coordenar e supervisionar o curso de Arquitetura e Urbanismo;

II – Receber reclamações e recursos na área do ensino;

III – Emitir parecer sobre recursos ou representações de alunos sobre matéria didática;

IV – Apreciar os pedidos de ingresso através de transferência, reopção e portadores de
títulos;

V – Analisar os casos de equivalência de disciplinas de outros cursos da UFPEL e/ou de
outras instituições de ensino para efeitos de equivalência ou dispensa de disciplinas;

VI – Emitir parecer sobre os processos relativos a aproveitamento de estudos e adaptação,
mediante requerimento dos interessados;

VII – Indicar e estabelecer as normas para o desempenho dos professores-orientadores em
conformidade com os Art. 126, 127 e 205 do Regimento da Universidade. Cabe aos professores-
orientadores orientar os alunos na elaboração do plano de estudo no ato da matrícula e acompanhar o
desempenho escolar dos mesmos ao logo do curso. A atividade será cadastrada por portaria interna da
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unidade e fará parte do plano de trabalho anual dos departamentos.

VIII - Faz parte dos encargos dos membros docentes do Colegiado de Curso o
desempenho da função de professor-orientador. O número de orientações por docente será de 20 alunos.
O atendimento dos alunos excedentes será realizado por professores do quadro efetivo dos dois
departamentos da FAUrb na proporção de 1 docente para 20 alunos, mediante solicitação das indicações
aos Departamentos e encaminhamento da nominata pelo Colegiado ao CD.

IX – Assegurar a articulação entre as diversas áreas do conhecimento presentes na estrutura
curricular do curso;

X – Conjuntamente com o NDE elaborar ou rever o Projeto Pedagógico do Curso,
submetendo-o ao Conselho Departamental da Unidade e ao Conselho de Ensino, Pesquisa Extensão –
COCEPE;

XI – Conjuntamente com o NDE elaborar ou rever o currículo, submetendo-o ao Conselho
Coordenador do Ensino da Pesquisa e da Extensão para a aprovação;

XII – Acompanhar e fazer cumprir os processos de avaliação de curso, assim como realizar
avaliação interna periódica do desempenho do curso;

XIII – Aprovar a lista de ofertas das disciplinas do curso correspondente para cada período
letivo;

XIV – Propor aos Departamentos correspondentes os horários mais convenientes para as
disciplinas de seu interesse;

XV – Aprovar o Plano de Ensino das disciplinas do curso;

XVI – Apreciar os encaminhamentos realizados pelo Núcleo de Estágios e pelas
Comissões Temporárias;

XVII – Sugerir as áreas e especificidades a serem contempladas em concursos para
docentes, visando o atendimento das demandas detectadas e a melhoria da qualidade de ensino do curso.

XVIII – Realizar consulta acadêmica e organizar a lista tríplice de acordo com o Estatuto e
Regimento da UFPel para a escolha do Coordenador de Curso e Coordenador Adjunto;

XIX - Propor o regimento do Colegiado ou sua alteração, para apreciação do Conselho
Departamental da FAURB e aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (COCEPE).

 

 

SEÇÃO II

DA COORDENAÇÃO

 

Art. 12. Cabe ao Coordenador administrar e representar o Colegiado de Curso, presidir o
Núcleo Docente Estruturante, articular as atividades dos diversos órgãos da estrutura didática do curso, e
acompanhar as atividades do Núcleo de Estágios e das Comissões Temporárias.

 

Art. 13. Cabe ao Coordenador Adjunto auxiliar o Coordenador em suas atividades e, no
impedimento do Coordenador, atuar com as mesmas atribuições deste.

Parágrafo único - O Coordenador Adjunto participará das reuniões e demais atividades
de coordenação com direito a voto.

 

Art. 14. São atribuições do Coordenador do Colegiado de Curso:
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I – Convocar e presidir os trabalhos do Colegiado de Curso;

II - Responder, perante o Conselho Coordenador do Ensino da Pesquisa e da Extensão,
pela eficiência do planejamento e coordenação das atividades de ensino do curso;

III - Fiscalizar o cumprimento da legislação federal de ensino relativa ao curso;

IV – Solicitar aos Chefes de Departamentos as providências necessárias ao regular
funcionamento do curso;

V – Assegurar o regular funcionamento do Colegiado de Curso, dentro das normas do
Estatuto e do Regimento da Universidade e Resolução do Conselho Coordenador do Ensino da Pesquisa
e da Extensão;

VI – Cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado de Curso;

VII – Receber e encaminhar os processos dirigidos ao Colegiado de Curso;

VIII – Gerenciar o procedimento de matrículas do curso;

IX – Designar os professores-orientadores;

X – Coordenar a atividade de orientação discente no âmbito do curso;

XI – Comunicar ao Diretor da Unidade as faltas não justificadas de professores às reuniões
do Colegiado;

XII – Encaminhar ao Conselho Departamental, em tempo hábil, proposta(s), aprovada(s)
pelo Colegiado de Curso, para melhoria da ambiência das salas de aula;

XIII – Manter atualizados os registros no Curso referentes a alterações curriculares e
programas de disciplinas;

XIV – Manter atualizado o banco de dados sobre os estudantes e egressos do Curso,
visando subsidiar o processo de avaliação;

XV – Representar o curso junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, preencher e
enviar a listagem de formandos, e se fazer representar nas atividades da Câmara de Ensino.

 

 

SEÇÃO III

DA SECRETARIA

 

Art. 15. São atribuições da Secretaria do Colegiado:

I – Secretariar as sessões do Colegiado de Curso e do Núcleo Docente Estruturante;

II – Lavrar as Atas e expedir as convocações com a antecedência mínima prevista nos
Regimentos do Colegiado e do Núcleo Docente Estruturante;

III – Acompanhar e realizar as tarefas pertinentes ao procedimento de matrículas do curso;

IV – Realizar as atividades de atendimento aos discentes no encaminhamento de
documentos e processos;

V – Organizar e manter em ordem os arquivos do Colegiado, do Núcleo Docente
Estruturante e do Núcleo de Estágios;

VI – Executar as atividades ordinárias do Colegiado de Curso, fazer a manutenção do
banco de dados sobre os estudantes e egressos do Curso, e secretariar as atividades de avaliação do curso;

VII – Exercer as demais atribuições que lhe conferir o plenário.
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SEÇÃO IV

DA CONSULTA ACADÊMICA

 

Art. 16. O Coordenador de Curso será designado pelo Reitor, a partir de uma lista tríplice
indicada pelo Colegiado de Curso e homologada pelo Conselho Departamental.

§ 1º A lista tríplice será organizada a partir de candidatura e definida através de consulta à
Comunidade Acadêmica.

§ 2º Poderão se inscrever ao cargo de Coordenador e Coordenador Adjunto, professores
efetivos que ministrem disciplinas obrigatórias no Curso de Arquitetura e Urbanismo, e que estejam
lotados na FAURB-UFPel.

§ 3º As chapas postulantes aos cargos de Coordenador e Coordenador Adjunto deverão ser
compostas por um professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e um professor do
Departamento de Tecnologia da Construção.

 

Art. 17. A organização da consulta à Comunidade Acadêmica será coordenada por
Comissão Eleitoral. A Comissão Eleitoral será composta de três membros, indicados pelo Colegiado de
Curso e referendados pelo Conselho Departamental.

§ 1º A abertura de candidaturas para a Coordenação do Curso será divulgada à
Comunidade Docente com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do mandato vigente.

§ 2º A(s) inscrição(ões) de candidatos a Coordenador e Coordenador Adjunto,
acompanhadas do plano de gestão, deverá(ão) ser protocoladas no Colegiado de Curso no mínimo 10
(dez) dias antes da consulta à Comunidade Acadêmica, e 40 (quarenta) dias antes do término do mandato
vigente.

§ 3º Em não havendo inscrição de chapas dentro do estabelecido no Art. 16, parágrafo 3º,
excepcionalmente será aberta nova chamada onde as chapas poderão ter uma composição alternativa
mediante avaliação e homologação pela Comissão Eleitoral e aprovação prévia do Colegiado de Curso.

§ 4º São votantes os professores que ministram disciplinas no Curso de Arquitetura e
Urbanismo e alunos regularmente matriculados no Curso.

§ 5º Será considerada eleita a inscrição que obtiver mais da metade dos votos apurados de
forma ponderada, sendo considerado os pesos dos votos estabelecidos no § 8º deste Artigo.

§ 6º Havendo mais de duas chapas concorrendo e não tendo sido atingida mais da metade
dos votos computados nos termos do § 8º, será realizado um segundo turno, com data definida pela
Comissão Eleitoral, com a participação das duas chapas mais votadas, sendo eleita a que obtiver maior
número de votos, observado o referido critério de ponderação no cômputo dos votos.

§ 7º Não serão admitidos votos por procuração nem votos cumulativos, quando o membro
pertencer a duas categorias diferentes;

§ 8º O escrutínio dos votos ocorrerá em sessão pública e obedecerá a ponderação 70
(setenta) para votos de professores e 30 (trinta) para votos de alunos na mesma sessão, e será lavrada Ata
sucinta, assinada pelos membros da Comissão Eleitoral, com a indicação individualizada dos resultados
obtidos, para homologação do Reitor;

§ 9º Nas eleições em que ocorrer empate, será considerada eleita a inscrição cujo efetivo
seja mais antigo no exercício de suas atividades na Universidade e, ocorrendo novo empate, será
considerado(a) eleito o(a) mais idoso(a).
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CAPÍTULO V

DAS REUNIÕES

 

Art. 18. As reuniões do Colegiado de Curso funcionarão com a presença da maioria
absoluta de seus membros, que corresponde ao número inteiro imediatamente superior à metade do total
dos membros do Colegiado, nos termos do Regimento Geral da Universidade.

Parágrafo único - Para efeito de quórum, consideram-se membros em condições de pleno
exercício no Colegiado os relacionados no Artigo 9º deste Regimento, excetuados os licenciados para fins
de tratamento de saúde, férias e aqueles a serviço da Administração.

 

Art. 19. A presidência do Colegiado cabe ao Coordenador de Curso e, em sua ausência,
ao Coordenador Adjunto e, na falta destes, ao membro mais antigo no exercício de suas atividades na
Universidade.

 

Art. 20. As reuniões ordinárias do Colegiado de Curso serão convocadas por seu
Coordenador, obedecida a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, incluindo a pauta de
assuntos a serem tratados.

§ 1º Os documentos referentes aos assuntos da pauta deverão estar à disposição dos
membros do Colegiado, para exame, imediatamente após a convocação.

§ 2º A convocação de reunião extraordinária será feita pelo Coordenador ou atendendo ao
pedido de 2/3 de seus membros, obedecida a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas,
mencionando-se o assunto que deva ser tratado.

 

Art. 21. O comparecimento às reuniões do Colegiado de Curso é obrigatório, ressalvadas
as prioridades estabelecidas no Regimento Geral da Universidade.

§ 1º O membro efetivo que, sem justificativa, faltar três vezes consecutivas às reuniões do
Colegiado perderá o mandato.

§ 2º Qualquer membro externo ao Colegiado poderá ser convidado a participar de suas
reuniões, sem direito a voto.

 

Art. 22. As decisões do Colegiado serão tomadas por maioria simples dos membros
presentes, salvo aquelas com disposição em contrário no Estatuto ou no Regimento Geral da
Universidade.

Parágrafo único - Além do voto como membro nato, o Coordenador do Colegiado terá
direito ao voto de qualidade, nos casos de empate entre propostas.

 

Art. 23. De cada reunião do Colegiado será lavrada Ata com registro das decisões que,
após discutida e aprovada, será assinada pelo(a) secretário(a), pelo Coordenador e demais membros do
Colegiado.
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Art. 24. Em caso de urgência e, ou, inexistência de quórum para a reunião do Colegiado, o
Coordenador poderá decidir ad referendum, submetendo a decisão ao Colegiado em reunião a ser
realizada num prazo de até 10 dias. Nos casos ocorridos em períodos não letivos, excepcionalmente, o
prazo para a realização da reunião será de 10 dias contados a partir do primeiro dia letivo subsequente.

 

 

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 25. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Graduação.

 

Art. 26. O presente Regimento poderá ser revisto a qualquer tempo, devendo ser analisado
em sessão especial do Colegiado de Curso e devidamente homologado pela Conselho Departamental.

 

Art. 27. O presente Regimento entra em vigor após ser submetido à aprovação do
Colegiado do Curso de Graduação, à homologação pelo Conselho Departamental, e aprovação pelo
Conselho Coordenador do Ensino da Pesquisa e da Extensão, revogando-se disposições em contrário. 

 

Secretaria dos Conselhos Superiores, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e
vinte e um

 

Prof.ª Dr.ª Ursula Rosa da Silva

Presidenta do COCEPE

 

Documento assinado eletronicamente por URSULA ROSA DA SILVA, Vice-
Reitora, em 05/03/2021, às 20:11, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1224336 e o código CRC B4D83003.

Referência: Processo nº 23110.035055/2020-41 SEI nº 1224336
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