
 

 

Ata da Reunião de 10/05/2011 – DAFA 

No dia 10 de Maio de 2011, reuniram-se alunos do curso de Arquitetura e 

Urbanismo, na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, sito à Rua Sarmento Leite, 320, para reunião ordinária do Diretório Acadêmico da 
Faculdade de Arquitetura. 

Presentes nesta Reunião: 

Lucas D. Magnus Shani Stein Marcus Brasil 

Lina Forero Sloane Pretto Luísa V. Dornelles 

Marcelo Ferrante Renata Sartori Rodrigo Shardong 

Vitor Frühauf Carina Kopetti Pedro Collares 

Eduardo Schmidt   

 

Às doze horas e treze minutos a reunião iniciou, com a apreciação da seguinte 
pauta: 

1. Informes 

2. Quinta Cultural/ Tropicália – parceria com formandos 

3. Armazenamento de dados 

4. Oficina de poliedros 

5. Quinta Cultural 12 de Maio 

6. Ofício de Indicação da Representação Discente 

 

1. Informes:  

1.1. Luísa informou que, até então, houve 22 inscrições para o 7º DAFATUR – 
Trilha Nyemeier; 

1.2. Sloane Pretto informou acerca das pautas da última reunião da COMGRAD. 
Estavam entre os assuntos discutidos o ingresso extra-vestibular, dentro do 
qual o cálculo para o número de vagas foi feito. 28 pessoas supostamente 
teriam aberto suas vagas para ingresso extra-vestibular, porém não se poderia 
mensurar quem são exatamente essas pessoas. A COMGRAD poderá trabalhar 



 

 

com sete vagas pra transferência interna, feita sob prova específica e 
entrevista. Será criada uma comissão de mobilidade para trabalhar com a 
questão de mobilidade acadêmica, denominada COMOG. Os tutores de 
recepção aos alunos que estão vindos de fora serão de caráter acadêmico, 
sendo ligados aos assuntos de interesse do aluno que estão chegando. 

 

2. QUINTA CULTURAL – PARCERIA COM FORMANDOS 

O Formando Sérgio Ilha Ramos, tesoureiro da comissão de formatura 2011/1 veio à 
reunião para conversar sobre a proposta de parceria com o DAFA, e confirmar o bar 
dos formandos na festa da quinta-feira, dia 19 de Maio, com temática da tropicália. 
Ficou deliberada a aprovação ao bar dos formandos como integrante da festa. Na 
terça-feira, dia 17 de Maio, na próxima reunião do diretório, será decidido sobre a 
questão da possível participação dos formandos na copa da festa, somente 
financeiramente. Fica desde já deliberado que o DAFA continuará responsável pela 
gestão da copa da festa. 

3. ARMAZENAMENTO DE DADOS 

O ponto de pauta foi colocado face à necessidade de armazenamento dos dados 
históricos do DAFA, necessidade esta colocada anteriormente por Cecília Esteve. As 
discussões iniciaram no grupo virtual de discussões. Deste grupo saiu o 
encaminhamento que será provisoriamente mantido, com o armazenamento feito via 
armazenador gratuito da web, indicado por Vitor Frühauf. Foi enfatizada a necessidade 
de uma pesquisa mais detalhada quanto ao assunto, para recolher outros meios de 
armazenamento, e da necessidade de sistematização dos métodos de 
armazenamento, os quais deverão ficar sob responsabilidade de um aluno. O 
responsável deverá ser determinado até a reunião posterior do diretório. 

4. OFICINA DE POLIEDROS DE PAPEL 

Wagner Inocêncio Cardoso, da geografia, do oitavo semestre, ofereceu a sua 
oficina de cubo para a Semana Acadêmica. wagnerinno@gmail.com é o seu e-mail; ele 
preencheu a ficha de inscrição de oficiantes e deixou com Gabriel Fendt. A idéia da 
oficina foi aprovada por unanimidade. Encaminhou-se que provavelmente Wagner fará 
duas oficinas na Semana Acadêmica. 

5. QUINTA CULTURAL 

A Quinta Cultural, a ser realizada no próximo dia 12 de Maio, foi discutida. Ficou 
deliberado um Cine DAFA, com a exibição do filme: O que fazer em caso de incêndio. 
Não será recarregado o bar. Será necessário comprar mantimentos para pipoca. 



 

 

6. OFÍCIO DE INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE DISCENTE 

Os ofícios de posse dos representantes discentes não haviam sido feitos ainda. 
Marcus colocou a urgência do assunto. Lucas e Shani, secretários do DAFA, 
comprometeram-se em resolver situação e produzir, o quanto antes o documento.  

 

Às Treze horas e oito minutos deu-se por encerrada a reunião. Desta forma lavro, 
eu, em 10 de Maio de 2011, Lucas Dorneles Magnus, Secretário do DAFA, a presente 
ata. 

 

 

Lucas Dorneles Magnus  

Secretário   

_______________________________ 


