
NOTA DE POSICIONAMENTO DOS DISCENTES DO CURSO DE DESIGN
ACERCA DA FALTA DE PROFESSORES E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DA UNIDADE

Prezado Conselho da FAU,

Os discentes do curso de Design FAU/UFAL vêm, por meio deste, expor sua imensa
preocupação com a situação de fragilidade em que se encontra o Curso de Design.

Revisitando o cenário de instabilidade que o curso de Design se encontra, contando com
um quadro de somente oito (8) docentes dedicados exclusivamente aos conhecimentos
específicos da área de design que deveriam poder atender a carga horátial total de  2.472 
horas, e, paroximadamente 300 alunos, é notória a situação de sobrecarga a qual se encon-
tram os professores do curso.

A situação aqui relatada, com grande sobrecarga, além de criar um ambiente laboral
inadequado aos docentes, afeta diretamente o processo de ensino-aprendizagem e a
efetiva participação dos discentes nas atividades que deveriam ser ofertadas pelo curso, à
exemplo das disciplinas eletivas que não foram ofertadas neste semestre, devido à falta de
professores; ou ainda, a participação dos docentes em outras atividades que não as de
ensino de graduação, tornando ainda mais longínqua a possibilidade da criação de uma
pós-graduação em design na unidade, permitindo que continuemos nosso caminho no
estudo do design.

Ainda, é válido ressaltar que a luta por vagas não é recente, e a insuficiência no quadro de
docentes afeta o Curso de Design há dez anos. Por consequência, diversos alunos do
curso, desde os recém-chegados até os concluintes, têm seu aprendizado prejudicado
devido à falta de recursos disponíveis. Acrescenta-se a essa falta de recursos humanos, a
precariedade dos laboratórios e a falta de espaço físico para prática projetual e para a
instalação de laboratórios específicos.

Entendendo o conselho como um espaço formado por membros que buscam o melhor para
a unidade, solicitamos o apoio das representações do Conselho, para que reavalie a
decisão sobre a vaga do professor José David Pacheco, solicitando um estudo detalhado
por parte das coordenações dos três cursos (Arquitetura, Design e PPGAU) que permita
uma decisão melhor fundamentada, baseada em dados concretos e que apresentem o
panorama a médio e longo prazo para a unidade, referente ao impacto da decisão que lhes
cabe na reunião que acontecerá nesta segunda-feira (25/04), às 14h.

Concluímos ao reafirmar nossa preocupação com a referida situação e evidenciamos nosso
sentimento de precariedade para com a graduação em design e aguardamos pelo resultado
para o fortalecimento do Curso de Design nas medidas tomadas pelo Conselho da FAU.

Cordialmente,
Discentes do Curso de Design.

Maceió, 23 de Abril de 2022.
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