
 

 

Ata da Reunião de 17/05/2011 – DAFA 

No dia 17 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: 

Andre Felipe Soggin Carine Lemos Cecília Esteve 

Martina Gomes Rafael Berny Bruna Tavares 

Taiane Bohrer Luísa Mäder Marcelo Ferrante 

Rafael Puig Brunna Moura Gabriel Bastos 

Marcus V. Brasil Samuel Jachetti Eloísa Marchetti 

Janynne Meneghetti Ana Maria Pretto GIana da Rocha 

Karina Copetti Marina Müller Sloane Pretto 

Shani Stein Luísa Dornelles Gabriel Luz Carpes 

Raphael Potratz Rodrigo Lima Jean Michel Fortes 

Rodrigo S. Leães Lucas Magnus  

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

1. Informes 

2. Terraço 

3. Biblioteca 

4. Semana Acadêmica 

5. Quinta Cultural 19 Maio 

6. Ofício de Posse 

7. Copa DAFA 

8. UFPEL 

9. DAFATUR 



 

 

1. Informes:  

1.1. Martina (DCE), aluna da economia, informou acerca da questão da homofobia 
constatada  dentro do ambiente da UFRGS, comunicando o acontecimento de 
uma passeata, em Brasília, pela aprovação do Projeto de Lei (PL)122,  o qual 
criminaliza a homofobia. Convida também para o evento “Beijaço”, amanhã, 
na esquina democrática, 12h30min, em favor da mesma causa. Haverá 
concentração em frente à FACED, a partir das 10h da manhã. 

1.2. Martina informa que no feriado de Corpus Christi, do dia 23 ao dia 26 de 
Junho de 2011, estará ocorrendo o Congresso da ANEL – Assembléia Nacional 
dos Estudantes Livre. Convida a todos os diretórios, para participação com 
observadores e/ou delegados. Dia 30 de Maio de 2011, às 17h, na Faculdade 
de Economia, haverá um debate acerca da atuação do estudante no 
Movimento estudantil, com participação da dos representantes da ANEL, que 
discorrerão acerca de suas propostas como movimento político estudantil. 

1.3. Cecília informou que foi procurada pela diretoria do CADe, na pessoa do 
estudante Martino, que expressou a opinião oficial do CADe de não intervir 
com o DAFA no terraço da Faculdade. A entidade entende ser importante 
fazê-lo sozinha, pois sente que sempre fica às sombras do DAFA em co-
organizações com o nosso Diretório. Ainda, o estudante colocou que eles 
entendem que o terraço possui espaço suficiente para intervenções de ambas 
as partes. A Cecília sugeriu então que se fizesse uma discussão preliminar 
sobre os usos do terraço para assim dividir tipos de usos para as intervenções 
de cada entidade, sugestão que foi bem aceita pelo estudante. O assunto foi 
adicionado à pauta do dia.  

1.4. Cecília informou que ela, e a estudante Karina Copetti estiveram como  
presentes como ouvintes na reunião do Departamento de Urbanismo, 
realizada na quarta-feira da semana anterior. A pauta única era o Concurso de 
vaga para professor adjunto. Colocou que achou interessante uma discussão  
suscitada pelo prof. João Rovati de que se fizessem questões de noções de  
pedagogia no concurso, sendo bastante controversa a discussão e decidido  
pela não implementação da proposta. Ainda, colocou que o professor deve  
obrigatoriamente apresentar um projeto de pesquisa para a admissão, tendo  
sido excluída a possibilidade de ser um projeto de extensão, demonstrando  
claramente a hegemonia da pesquisa entre as atividades dos professores da  
Faculdade.  

1.5. Lucas informou acerca da reunião do NAU – Núcleo de Avaliação da Unidade, 
relatando acerca do andamento do trabalho de redação do relatório 2011 e 
das pesquisas com os alunos. Comentou ainda acerca da concordância entre 
discentes e docentes membros do núcleo, no que tange à renovação e melhor 



 

 

comunicação entre professores como pontos de melhoria para a qualidade do 
ensino na FAU-UFRGS. 

1.6. Cecília informou que o professor Éber procura dois bolsistas, para trabalhar 
na Universidade Popular do Movimento Social. O objetivo dessa universidade 
seria a ligação dos conhecimentos da Universidade. Até quarta-feira pela 
manhã o professor pediu que o aluno entrasse em contato. O site da 
Universidade Popular do Movimento Social é: www.upms.org. 

1.7. Samuel informou acerca do evento “UFRGS Portas Abertas”, ocorrido neste 
último sábado, dia 14 de Maio. Ocorreram duas palestras do Ubirajara Borne 
sobre a faculdade durante o dia. Estiveram presentes para recepção no DAFA 
Samuel e Gustavo Schattschneider, o qual adquiriu uma lâmpada LED cor azul 
para o DAFA. A bola oito do conjunto da sinuca foi furtada. 

1.8. Cecília informou que a banda The Irish Fellas entrou em contato com o DAFA 

para tocar nesta Quinta Cultural. Não sendo possível, a banda estaria 
disponibilizando-se a tocar em breve. 

1.9. Cecília informou acerca da aquisição de um globo de espelhos e um porta 
talheres para o DAFA. Pagou 25 dólares pelo primeiro e 30 pesos argentinos 
pelo segundo. 

1.10. Marcus informou a não entrega do equipamento de mídia da festa de 

quinta, dia 12 de Maio, que deveria ter sido feita ao setor de materiais. Estão 
guardados no armário o Data Show e o Notebook. 

1.11. Samuel informou que ele e Diego Moura estariam realizando 
orçamentos para um projeto de ambientação sonora para o DAFA. 

1.12. Gabriel Carpes informou que amanhã terá reunião da FAFARQ, Festa à 
Fantasia da Arquitetura, às doze horas (12h), nas dependências do DAFA. 

1.13. Gabriel Carpes informou que Dionísio, da banda Renascentes, entrou 

em contato para fazer a festa em junho, em uma sexta feira, no fim daquele 
mês. O DAFA ganharia 1/3 do público valor do público. Ficou deliberado o 
veto ao apoio do DAFA para com a festa. 

1.14. Cecília informou que os formandos 2011/2 querem fazer uma festa  
exclusiva, e, por falta de local para fazê-lo, questionaram se a mesma  
poderia ser realizada numa quinta-feira, no DAFA. A Cecília informou que na  
quinta-feira seria muito difícil que a festa fosse exclusiva e sugeriu uma  
sexta-feira, sugestão que foi bem aceita e os formandos ficaram de pensar em  
uma data e dar retorno ao DAFA. Gabriel Carpes se prontificou a abrir o bar  
do DAFA para atender à festa, dependendo da data. 



 

 

2. TERRAÇO 

O informe 1.3 gerou discussão acerca da colocação do diretório na questão de 
intervir no terraço do prédio, resgatando o espaço, o qual se encontra atualmente 
aberto aos alunos, porém sem uso e função efetivos. 

Surgiram propostas de que o Terraço fosse feito na em conjunto ou com a divisão 
de duas parcelas. A participação do DAFA poderia ficar também associada a um 
“Brainstorm”, para determinação do mobiliário a ser instalado, deixando o CADE como 
responsável sobre a intervenção. 

Ficou deliberado que a iniciativa será do CADE na intervenção, face ao interesse de 
atuação do DAFA em outros espaços, que não esse em específico. O logotipo do DAFA 
não será usado pelo CADE para apoio na promoção do evento. O Samuel entrará em 
contato com o presidente do diretório para colocar a questão a ele.  

 

3. Bilbioteca 

A biblioteca foi discutida em termos da questão de falta de horário de 
atendimento. Segundo relato dos presentes, o horário estaria díspar com as 
necessidades dos alunos, os quais saem das aulas do turno da manhã, à caminho do 
estágio, e não podem passar na biblioteca, já que ela estaria fechada. O horário oficial 
da biblioteca é disposto das 8h30min as 12h30min, e depois das 13h30min até as 19h, 
de segunda à sexta. Relataram alguns alunos ainda que nem o horário oficial estaria 
sendo cumprido, fechando-se o setor muitas vezes logo após o início da aula do turno 
da noite, por volta de 18h30min. 

O argumento da biblioteca para falta de atendimento seria a dificuldade em 
relação ao quadro de funcionários. Foi proposta a produção de um ofício do DAFA, 
pedindo esclarecimento e demonstrando a insatisfação dos alunos com relação à 
biblioteca. A coordenadora Sloane Pretto e a Cecília Esteve entraram em contato com 
a Margarete, chefe da biblioteca, para pedir esclarecimentos. 

 

4. SEMANA ACAD. 

A Semana acadêmica, segundo relata a Comissão Organizadora, terá os horários 
montados amanhã ao meio dia, em reunião aqui no DAFA. Os professores foram 
contatados via e-mail. Rafael Puig conversará com o Professor Galvão acerca da 
participação dele, que será aceita, desde que fique claro que o DAFA não aceitará a 
intervenção do professor para promoção do seu blog. A questão acerca da intervenção 
atrás da rádio, para produção de um novo forno de pizza, que era proposta original da 



 

 

Semana Acadêmica, foi cancelada, devido à falta de organização, segundo Cecília. 
Faltaria ser feito, para ter a S.A. completa: a divulgação e definição de oficiantes e 
palestrantes. 27 de manhã poderá haver palestra do Marcelo Ferraz. Ficou deliberado 
que os membros não integrantes da comissão da semana acadêmica deverão explicitar 
os turnos livres disponíveis, no grupo de discussões online, para participação na 
organização. Todos deverão mandar via e-mail seus horários até as 24h da quarta. Até 
as 13h desta quarta o calendário de atividades será passado a todos. Fica deliberado 
que a Comissão da Semana Acadêmica fica responsável pelo nome tema do evento. 

 

5. FESTA DE QUINTA 

Com relação à realização da festa desta quinta-feira, a qual está sob 
responsabilidade da Giana Rocha e Karina Copetti, com o tema troplicália, Bruna se 
dispôs à afixar a divulgação da festa. As próprias Giana e Karina decidirão acerca das 
diversas alternativas de cartazes produzidos. A copa da festa ficará sob total 
responsabilidade do DAFA, ficando os formandos com um bar separado, junto á pia da 
cozinha. Renata Sartori havia deixado avisado que poderia emprestar seu amplificador 
de som para uso na festa. 

 

6. OFÍCIO DE POSSE 

O ofício de posse havia não fora feito. Foi solicitado pelo secretário esclarecimento 

quanto aos nomes que compõe os departamentos. No Departamento de Urbanismo: 
Marcus Brasil, Karina Copetti e Vitor Frühauf;  no Departamento de Arquitetura: Rafael 
Puig;  no NAU: Lucas Magnus. 

 

7. COPA DAFA 

Rafael Puig colocou a necessidade de realização de uma Copa DAFA. Em uma 
reunião posterior será montada uma comissão pertinente ao evento. A data provável 
para a realização da copa será em agosto. A facool foi citada como possibilidade de 
cobertura do evento. Ficou deliberado que se faça uma enquete, através do Facebook 
para pesquisar acerca das modalidades que poderão compor o certame. A secretária 
Shani entrará em contato com a ESEF para verificar a possibilidade de realização 
dentro do Campus Olímpico UFRGS. 

 

 



 

 

8. UFPEL 

O diretório da arquitetura da UFPEL- Universidade Federal de Pelotas entrou em 
contato com o DAFA, pois estaria se formando neste ano. Precisariam de auxílio com 
relação ao funcionamento e definição das funções de seu DA. Ficou deliberado que 
Samuel entrará em contato com eles, para colher maiores detalhes acerca do assunto. 

 

9. DAFATUR 

Foi informado que o 5º DAFATUR foi um sucesso. O lucro será calculado na 
próxima semana. Os dois ônibus referentes ao DAFATUR Missões/Museu do Pão irão 
dia 3 de junho. O primeiro ônibus custará 85 reais e o segundo custará 100 reais, se o 
segundo ônibus da UFRGS for disponibilizado pela SAE. O auxilio da SAE, de R$ 45,00, 
foi negado, com a seguinte justificativa: “A SAE não disponibiliza esse auxílio, não tem 
recurso para esta demanda”. Se o ônibus da Lisotur – alternativa ao ônibus da UFRGS – 
for usado, se abrirá mais 2 lugares. 

 

Às Treze horas e quarenta e três minutos deu-se por encerrada a reunião. Desta 
forma lavro, eu, em 17 de Maio de 2011, Lucas Dorneles Magnus, Secretário do 
DAFA, a presente Ata. 

 

 

Lucas Dorneles Magnus               Rafael Puig 

                Secretário                             Coordenador  

 


