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Caros Alunos,
Na página eletrônica do curso, www.ufpe.br/coord-arquitetura-e-urbanismo vocês
encontram:
A. A alocação de disciplinas do semestre letivo (aba modificação de matrícula 2020.1);
B. O calendário 2020.1 (aba modificação de matrícula 2020.1);
C. Resoluções e orientações (aba modificação de matrícula 2020.1);
D. O fluxo curricular;
E. Os programas de todas as disciplinas.
Na planilha de alocação geral, as disciplinas estão apresentadas em linhas,
correspondentes a cada período, e em colunas, de acordo com as áreas do Curso,
contendo diversas informações. Exemplo: A linha 1 corresponde às disciplinas do 1°.
Período. A primeira disciplina é Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 1, com o
código AQ 434. Trata-se de uma disciplina obrigatória, com carga horária de 75 horas/aula
e será ministrada pelos professores Gílson, Bruno e Lúcia Veras.
As disciplinas com caixas na cor bege são obrigatórias e as disciplinas com caixas em
amarelo são disciplinas eletivas. As caixas que não estiverem coloridas não serão
oferecidas neste semestre letivo 2020.1
Na planilha calendário, as disciplinas e os horários das aulas estão apresentados, de
acordo com os períodos. Cada período encontra-se separado por abas, que podem ser
alteradas na parte inferior do documento.
As aulas com caixas coloridas em tom mais forte estão destinadas a atividades ministradas
de maneira síncrona, não podendo ultrapassar 2h seguidas, por disciplina, nem 70% do
total da carga horária da disciplina. No decorrer das disciplinas, fiquem atentos para que os
horários de início e de término das atividades síncronas não sejam ultrapassados.
As atividades síncronas foram planejadas para serem ministradas em tempo real, com a
presença simultânea de professores e alunos, podendo haver construção coletiva do
conhecimento, com diálogo, inclusive. A gravação de aula e a disponibilização de vídeos
não é obrigatória, ficando a critério dos professores. Gravações de aulas e cópias de telas
necessitam de autorização de docentes e de discentes.
As aulas com caixas coloridas em tom mais claro estão destinadas a atividades
ministradas de maneira assíncrona, podendo corresponder ao horário indicado, ou não, à
escolha do aluno. Em caso de necessidade de entrega de trabalhos, eles não poderão ser
marcados com menos de 72 horas de antecedência. Observem que há o indicativo de que
os horários de 7 às 8h00, de 10 às 11h00, de 13 às 14h00 e de 16 às 17h00 são
destinados a atividades assíncronas. Assim, professores e alunos terão pausas entre os
blocos de aulas, podendo descansar ou realizar atividades outras.
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Os alunos poderão se matricular nas disciplinas eletivas do período correspondente ou
anteriores. Exemplo: Um aluno de 5°. Período poderá se matricular em eletivas dos
períodos 1, 2, 3, 4 e 5. Um aluno de 6°. Período não poderá se matricular em eletivas dos
períodos 7, 8, 9 e 10.
O número mínimo de matrículas para a oferta de uma disciplina eletiva é de 08 alunos.
Exemplo: Se uma disciplina eletiva tiver apenas 7 alunos matrículados, ela será cancelada,
sem ônus para os alunos matriculados. A confirmação da disciplina deverá ocorrer um dia
útil antes do seu início. A Secretaria do curso comunicará a alunos e docentes caso ocorra
o cancelamento da mesma.
O curso, para sua integralização, exige que o aluno tenha cursado 625 horas em
disciplinas eletivas. Portanto, programem-se para todo semestre cursarem as eletivas
ofertadas e, caso haja interesse, os alunos poderão cursar também disciplinas em outros
Departamentos, tais como, Engenharia Civil, Design e Expressão Gráfica, por exemplo.
A disciplina eletiva TE GEO 3D3 é exclusiva para alunos do 1°. período.
Os alunos que já estiverem no 4°. Período e que ainda tiverem dificuldades em
representação gráfica, poderão cursar disciplinas do departamento de Expressão Gráfica
(vide programas). Da mesma maneira, há a possibilidade de se cursar disciplinas em
outros departamentos, sempre que houver interesse do aluno e disponibilidade da
disciplina em outro curso.
ECUP 1 e ECUP 2 serão oferecidas da mesma maneira. Durante o período de
modificação de matrícula, os alunos devem entrar em contato com possíveis
orientadores e encaminhar para a secretaria do Curso o formulário padrão, que
deverá ser re-enviado no final do semestre, dessa vez, pelo professor
orientador, com a inserção da nota.
Em caso de dúvidas sobre a oferta da disciplina eletiva Estágio Curricular em Unidade de
Produção 2, consultem a Comissão de TC, através do e-mail: tc2.cau.ufpe@gmail.com
Para demais dúvidas, consultem o Edital de modificação de matrícula ou entrem em
contato com a secretaria do Curso, por meio do e-mail
arquitetura.urbanismo.ufpe@gmail.com.
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