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BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO

IFBA CAMPUS BARREIRAS

REUNIÃO DE COLEGIADO - 18/05/2021

 

Em reunião convocada pela Coordenação de Arquitetura e Urbanismo, realizada no dia
18 de maio de 2021, às 16h, por videoconferência, estavam presentes os professores membros do
Colegiado, Sandra Samara Pires Farias, Josetenio G. S. Melo e Sivalnice Conceição dos Santos; Shirley
Pimentel, membra representante da área técnica pedagógica; as estudantes membras representantes do
corpo discente, Millena Jesus Cintra e Lanara da S. B. Pinheiro dos Santos; e o professor Osnildo Wan-
Dall, membro representante da Coordenação de Arquitetura e Urbanismo, presidente da sessão. Osnildo
inicia a reunião perguntando se algum dos membros presentes gostaria de se voluntariar para a redação da
ata da sessão e Millena se voluntaria. Em seguida, trazendo o ponto 3, "Recomposição do Colegiado", para
o início da pauta, Osnildo relata as ausências do professor Helder nas reuniões e que não tem conseguido
respostas dele através de emails ou mensagens de WhatsApp. É sugerido o desligamento de Helder da
instância, justificado por item previsto no Regimento interno. Ficam definidas novas tentativas de contato
através de ligação telefônica, e tomada de decisão após isso. Osnildo ressalta o pedido de desligamento da
professora Jurema do Colegiado. Shirley sugere que a recomposição do Colegiado seja realizada após
aprovação do Regimento interno pelo Conselho de Campus, para que, antes, se possa ser feita a escolha de
novos membros entre os pares. Josetenio recomenda que se pense em alguns nomes, a quem seriam
enviados convites por e-mail, para posterior consulta de interessados em reunião de Coordenação de curso,
por exemplo, onde tal decisão fosse mais objetiva. Shirley discorda do procedimento de indicações, pois
isso pode levar a não se indicar nomes de professores de fato interessados nas vagas. Fica definido que o
prensidente do Colegiado enviará e-mail aos pares para consultar se há interessados na nova composição
do Colegiado. Em seguida, tratou-se do segundo ponto da pauta, "Deliberação de processos sobre
aproveitamento de disciplinas". Osnildo apresenta e-mail do Departamento de Ensino Superior, que
recomenda, a partir de leitura das Normas Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA (Resolução nº 23, de
23 de maio de 2019), que a deliberação de processos sobre aproveitamento de disciplinas seja feito apenas
por meio de docente compentente, ao invés de se levar os processos para deliberação do Colegiado. No
entanto, Shirley discorda e reitera a importância de atendermos ao que regem as referidas Normas,
exatamente para que se esteja assegurado de qualquer eventualidade ou discordância entre parecer do
docente e do Colegiado. Em seguida, são apresentados os dois processos para deliberação. O primeiro
processo é da aluna Nayane Lima de Oliveira (23286.000793/2021-46), cujo requerimento contém três
solicitações. A primeira, para aproveitamento da disciplina de Libras como cômputo da carga horária
de disciplinas optativas do curso. O parecer, emitido previamente pela professora da disciplina no campus,
Sandra Samara, é favorável ao indeferimento, por divergências entre a ementa da disciplina cursada e a
ementa da disciplina ofertada no campus. Todos os membros do Colegiado presentes concordam com o
parecer da professora. A segunda e terceira solicitações, respectivamente, versam sobre aproveitamento
da disciplina "Inglês Instrumental" e "Relações Interpessoais" como carga horária complementar de
ensino. Para ambas, o Colegiado mostra-se favorável ao deferimento. Por sua vez, o segundo processo é
da aluna Thalita Ribeiro Ferreira de Jesus (23286.000762/2021-95), que requer aproveitamento da
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disciplina "Leitura e Produção Textual". O parecer, emitido previamente pelo professor da disciplina no
curso de Arquitetura e Urbanismo atualmente, Atauan Soares, é favorável ao deferimento. Todos os
membros do Colegiado presentes concordam com o parecer do professor. Em seguida, Osnildo adentra o
ponto de pauta seguinte, "Atividades Complementares: dúvidas dos alunos e possibilidade de revisão do
barema" e expõe a recorrente queixa dos alunos relativamente à desproporcionalidade na distribuição da
carga horária exigida pelo barema da Regulamentação para Elaboração das Atividades Complementares
do Curso de Arquitetura e Urbanismo, para os grupos Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como a
dificuldade, relatada por eles, de se conseguir pontuação em Ensino. Millena corrobora com Osnildo e
relata que o barema relativo a Ensino contempla poucas atividades, além da dificuldade e complexidade
do atendimento a esses itens. A representante discente diz ainda que o grupo de atividades de Pesquisa,
que contempla um número maior de itens, tem a carga horária máxima bem menor que o de atividades de
Ensino, que, por sua vez, apresenta um número bastante reduzido de ativividades. Debate-se sobre a
possibilidade e pertinência de revisão de tal Regulamentação. Josetenio sugere inclusão de novos itens de
atividades de Ensino no barema do documento. Sivalnice sugere o aumento da quantidade de horas
contabilizadas em cada atividade. Josetenio diz que atender às duas sugestões seria o ideal para o caso e
sugere que seja aberto um arquivo compartilhado editável no Google Docs para que os alunos possam
incluir sugestões de alteração no texto da Regulamentação, com limite de data para o preenchimento. É
acordado que, mesmo que não se possa atualizar o documento nesse momento, a partir das sugestões
vindouras, que estas possam embasar deliberações futuras do Colegiado relativamente à validação ou não
de atividades complementares cuja pertinência gere dúvida. Discorre, ainda, sobre a necessidade de oferta
de atividades de Ensino por parte da instituição. Sivalnice e Osnildo relatam a baixa procura ao edital de
monitoria voluntária recém-lançado, mesmo diante de demanda prévia por parte dos estudantes. Em "O
que ocorrer", Shirley reitera pedido para montagem do calendário de reuniões do Colegiado. Josetenio e
Osnildo relatam que a quantidade de reuniões tem sido demasiada, sendo prejudicial ao planejamento das
aulas. Josetenio sugere estabelecimento de horário de iníco e fim de cada reunião. Sandra Samara e
Josetenio reiteram a importância do estabelecimento do calendário, para organização individual e
equilíbrio das atividades entre as semanas. Osnildo relata que houve um período recente no qual não foi
possível estabelecer um calendário, por diversas incertezas e alta demanda de reuniões emergentes para
tratar de assustos que surgiam semana após semana, mas que hoje é possível voltar a se definir um
calendário de reuniões, e que fará o envio deste assim que possível. Nada mais havendo a tratar,
eu, Millena Jesus Cintra, lavro e assino esta ata, que será também assinada por todos os presentes na
sessão.

Documento assinado eletronicamente por OSNILDO ADAO WAN DALL JUNIOR,
Coordenador(a) do Curso de Arquitetura e Urbanismo, em 31/05/2021, às 16:21, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Millena Jesus Cintra, Usuário Externo, em 31/05/2021,
às 16:29, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Lanara da Silva Barreto Pinheiro dos Santos, Usuário
Externo, em 31/05/2021, às 18:27, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SIVALNICE CONCEICAO DOS SANTOS, Professor(a)
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 02/06/2021, às 12:18, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SHIRLEY PIMENTEL DE SOUZA, Chefe do
Departamento de Apoio Pedagógico e ao Ensino-Aprendizagem, em 02/06/2021, às 14:54,
conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA SAMARA PIRES FARIAS, Professor Efetivo,
em 08/06/2021, às 12:45, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por JOSETENIO GONCALVES DA SILVA MELO,
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