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Em reunião convocada pela Coordenação de Arquitetura e Urbanismo, realizada no dia 22
de junho de 2021, às 16h, por videoconferência, estavam presentes os professores membros do Colegiado,
Sandra Samara Pires Farias, Delânia Santos Azevedo, Sivalnice Conceição dos Santos, Ricardo Rigaud Muniz
(suplente); Shirley Pimentel de Souza, membra representante da área técnica pedagógica; as estudantes
membras representantes do corpo discente, Millena Jesus Cintra, Lanara da Silva B. P. dos Santos e Maria
das Graças Alencar Viana (suplente); e o professor Osnildo Wan-Dall, membro representante da
Coordenação de Arquitetura e Urbanismo, presidente da sessão. Osnildo inicia a reunião dando boas-vindas a
todos e cumprimentando os novos membros do Colegiado. Em seguida, o presidente solicitou um voluntário,
dentre os presentes, para a confecção da ata. Ricardo se voluntaria. Iniciando pelas Informes, Osnildo leu os
nomes da nova composição da instância; fez menção ao Regulamento do Colegiado de Arquitetura e
Urbanismo, explicando que tal documento estava embasado nas diretrizes institucionais; explicou que os
membros suplentes não precisam participar de todas as reuniões, apenas quando solicitados; à informou sobre
a solicitação da nova portaria para a referida nova composição, que ficou assim estabelecida:

 

NOME      SEGMENTO MATRÍCULA SIAPE/SUAP
Osnildo Adão Wan-Dall Junior Presidente da Comissão 1932757
Delânia Santos Azevedo Batista Professora da subárea de Arquitetura e Urbanismo 3056205
Paulo Francisco de Oliveira Reis Professor da grande área de Engenharia 1279951
Regina do Nascimento Gomes Xavier Professora da subárea de Arquitetura e Urbanismo 1148505

Sandra Samara Pires Farias Professora da grande área de Linguística, Letras ou
Artes 1964612

Saul Carlos Costa dos Santos Professor da grande área de Ciências Humanas 1052709
Sivalnice Conceição dos Santos Professora da subárea de Arquitetura e Urbanismo 3138128
Shirley Pimentel de Souza Representante da área técnico-pedagógica 1870232
Millena Jesus Cintra Representante Discente 20171950006
Lanara da Silva Barreto Pinheiro dos Santos Representante Discente 20181950035
Paula Vielmo Representante da área técnico-pedagógica (Suplente) 1880405
Ricardo Rigaud Muniz Representante Docente (Suplente) 1558567
Maria das Graças Alencar Viana Representante Discente (Suplente) 20191950010

 

Cogitou-se a possibilidade de escolha e uma nova plataforma para as próximas eleições da
instância. A reunião seguiu, tendo sido abordada a importância de se ter um calendário de
reuniões. Será enviada uma planilha para que todos possam indicar suas respectivas
disponibilidades e, assim, facilitar a montagem de um calendário que se adeque à maioria. Falou-
se da necessidade de haver um rodízio dos responsáveis pelas atas. Osnildo explicou à Maria das
Graças como se dá o processo de assinatura das atas e ficou de ver sobre o acesso ao SEI pela
estudante, para que ela possa fazer as assinaturas das atas. Passando para a pauta, sobre a
Revisão do PPC, foram citadas necessidades de algumas correções inseridas no processo nº
23286.004150/2019-57 e já discutidas pelo NDE. Foram feitas duas reuniões para discutir como
será tratada as disciplinas de TCC. Foi falado que existe um documento que deixa dúvidas, e
esses casos serão tratados pelo Colegiado oportunamente. Foi decidido não mexer no
documento, porém, foi gerado um texto síntese sobre a compreensão dos professores sobre os
casos duvidosos. Também foi lembrado que o professor Davi Fogaça tinha informado que
pequenas alterações no PPC podem ser feitas e aprovadas no âmbito da instituição. Shirley e
Delânia sugerem que as alterações já sejam incorporadas ao PPC, por conta da turma que está
se formando. Após a sugestão das professoras, todos concordam que tais alterações sejam
incluídas no PPC como anexo, uma vez que não há nada no corpo do PPC que contradiga tais
inserções. A pedido de alguns professores, foi discutida a possibilidade de alterações de pré-
requisito de algumas disciplinas. No entanto, chegou-se à conclusão que isso mudaria a matriz do
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curso e que, portanto, seria melhor que tais alterações fossem feitas somente após a formatura da
primeira turma e do reconhecimento do curso. Osnildo ressalta a importância de se ter um
momento específico de discussão a respeito oportunamente. Sobre o edital de vagas residuais, a
Coordenação do Curso foi solicitada pela DESUP a informar a quantidade vagas por categoria
(transferência interna, externa e portadores de diploma). Após consulta às Normas Acadêmicas
do Ensino Superior vigentes, e considerando que não houve edital que previsse o quantitativo de
vagas destinadas a portadores de diplomas, o Colegiado decidiu que esses
candidatos deveriam, para cômputo do número de vagas a serem ofertadas para a
modalidade, ser incluídos na categoria "vagas externas". Portanto, as 26 vagas serão distribuídas
da seguinte forma: 8 vagas para transferência interna; 8 vagas para transferência externa e 10
vagas para portadores de diploma. Dando continuidade à pauta, sobre a relação entre disciplinas
x professores/áreas x demais propostas para 2020.2, foram geradas planilhas pelo DESUP com
informações de todos os cursos sobre disciplinas ofertadas e professores do Campus, a fim de
entender as expertises dos professores e poder direcioná-los às disciplinas mais adequadas. A
princípio, qualquer professor pode lecionar qualquer disciplina de sua área de formação.
Entretanto, primeiro o professor deve ocupar-se com a vaga de objeto de seu concurso e apenas
se não houver demanda, ele pode ser direcionado a outras áreas. Também no âmbito do curso de
Arquitetura e Urbanismo foi feito um levantamento interno para se saber interesses e afinidades
de cada professor com as disciplinas do curso, e dentro do possível, considerá-las e contemplá-
las. As demandas para 2020.2 para as disciplinas "Estética e História da Arte" e "História da Arte
no Brasil" foram informadas para o DESUP. Por enquanto, essas disciplinas serão ministradas
pelo professor Diego Carvalho. Sobre a necessidade de retificação do Regulamento do
Colegiado, ponto seguinte da pauta, sugeriu-se uma leitura e marcação de nova reunião para
correções textuais, no sentido de deixar o documento mais fluido. Também foi discutida a
necessidades de adequação do barema das Atividades Complementares do curso. Foi
recomendado que as discentes representantes do Colegiado, Lanara Silva e Milena Cintra,
estivessem à frente dessas discussões junto aos estudantes. As estudantes citadas já criaram um
documento online compartilhado, no sentido de ouvir sugestões de seus pares. A intenção é criar
um documento que sirva como um guia de orientação para os estudantes e, futuramente, venha a
integrar o PPC. Osnildo sugere mais tempo para que as turmas se apropriem do documento e
possam fazer mais sugestões, criando uma proposta de barema para uma próxima reunião.
Shirley endossa que não há problemas, uma vez que as estudantes que encabeçam tal discussão
também fazem parte do Colegiado. Delânia ressalta a importância da participação dos
estudantes, mas sugere pedir documentos e fazer a análise de uma turma para se ter um
parâmetro sobre o que se pode mudar, uma vez que o curso não tem nenhuma experiência de
análise de ACC. Samara pede cuidado para que o grupo de itens do barema condizente à
formação não seja reduzido. Shirley avisa que os estudantes da Turma 2016 devem entrar com
pedido via CORES para gerar protocolo e que, em um único arquivo em PDF, os estudantes
devem linkar cada documento ao barema. Osnildo enviará um e-mail indicando como fazer o
processo. Finalizando, para 2020.2, será pensada a criação de duas disciplinas optativas: uma de
modelagem arquitetônica BIM e outra de técnicas de apresentação de projetos em meio digital,
ambas possivelmente ministradas pelo professor Ricardo, que ficará responsável pela criação de
ementas a serem aprovadas pelo NDE e pelo Colegiado de Curso. Os possíveis pré-requisitos
para estas disciplinas serão discutidos posteriormente. Ricardo também está organizando dois
minicursos de modelagem 3D a partir da experiência com os calouros quando do Acolhimento
Estudantil do início do semestre. Nada mais havendo a tratar, eu, Ricardo Rigaud Muniz,
secretário ad hoc, lavro e assino esta ata, que será também assinada por todos os presentes
à sessão.

Documento assinado eletronicamente por SHIRLEY PIMENTEL DE SOUZA, Chefe do
Departamento de Apoio Pedagógico e ao Ensino-Aprendizagem, em 16/11/2021, às 14:36,
conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por OSNILDO ADAO WAN DALL JUNIOR,
Coordenador(a) do Curso de Arquitetura e Urbanismo, em 16/11/2021, às 14:38, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO RIGAUD MUNIZ, Professor(a) do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 17/11/2021, às 00:44, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Lanara da Silva Barreto Pinheiro dos Santos ,
Usuário Externo, em 17/11/2021, às 09:46, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria das Graças Alencar Viana, Usuário Externo,
em 17/11/2021, às 11:00, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SIVALNICE CONCEICAO DOS SANTOS,
Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 18/11/2021, às 12:42, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Millena Jesus Cintra, Usuário Externo, em
22/11/2021, às 17:18, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por Delânia Santos Azevedo, Professor Efetivo, em
23/11/2021, às 16:22, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA SAMARA PIRES FARIAS, Professor
Efetivo, em 25/11/2021, às 08:24, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2033614 e o código CRC 6DE1D215.
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