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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

 

ATA

 

BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO

IFBA - CAMPUS BARREIRAS

REUNIÃO DE COLEGIADO DE CURSO - 17/09/2021

 

Em reunião convocada pela Coordenação de Arquitetura e Urbanismo, realizada no dia
17 de setembro de 2021, às 14h, por videoconferência, estavam presentes os professores membros do
Colegiado, Delânia Santos Azevedo, Paulo Francisco de Oliveira Reis, Regina do Nascimento Gomes
Xavier, Sivalnice Conceição dos Santos; as estudantes membras representantes do corpo discente, Millena
Jesus Cintra, Lanara da S. B. Pinheiro 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 colocando-se à disposição da redação da ata da sessão.
Ficam justificadas as ausências, devido à participação no Seminário do Núcleo de Apoio a Pessoas com
Necessidades Específicas - NAPNE, da professora Sandra Samara Pires Farias e das técnicas-pedagogas
Shirley Pimentel de Souza e Paula Vielmo. No primeiro ponto da pauta, informa sobre as normas para
parecer de aproveitamento de estudos, mencionando o caso do estudante Daniel de Araujo Passos
Filgueira, que deverá ter o processo (23286.001591/2021-11) reavaliado quando da apresentação dos
conteúdos programáticos das ementas cursadas em outra instituição. No segundo ponto, inicia as
deliberações com o processo coletivo nº 23286.002045/2021-0, em nome da estudante Ada Kelle Dias
da Silva, referente ao pleito da quebra de pré-requisito para a disciplina Conforto Ambiental IV:
Lumínico, isto é, que a disciplina Instalações Elétrica, sem oferta no curso por dois semestres
consecutivos, possa ser cursada posteriormente. Osnildo informa ter conversado com o professor que
Conforto Ambiental IV: Lumínico esse semestre, Marcos Bezerra, que teria dito acreditar não haver
maiores prejuízos ao estudante que não tenha cursado o pré-requisito em questão. Millena reitera a
importância dessa quebra, em função dos argumentos já colocados. Sivalnice sugere que seja colocado
parecer do professor Marcos Bezerra como anexo à ata da sessão. Assim, o Colegiado defere o pleito em
questão, por unanimidade. Na sequência, Osnildo apresenta o processo coletivo nº 23286.002042/2021-6,
em nome da estudante Maria das Graças Alencar Viana, referente ao pleito da quebra de pré-requisito
para a disciplina Sociologia Urbana e Meio-Ambiente, isto é, que a disciplina em questão e a disciplina
Projeto de Arquitetura I, cuja oferta foi atrasada por um semestre em decorrência do cenário pandêmico,
possam ser cursadas concomitantemente. Sivalnice pondera se a professora Malu Militão, que ministrará a
primeira delas esse semestre, estaria a par da situação, bem como qual seria seu parecer. Maria das Graças,
presente à sessão, questiona a relevância de tal pré-requisito. Como professor que já ministrou a disciplina
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Projeto de Arquitetura I, Osnildo dá seu depoimento, indicando, igualmente ao caso tratado anteriormente,
acreditar não haver maiores prejuízos ao estudante que não tenha cursado o pré-requisito em questão.
Com o depoimento, fica compreendido que não haverá necessidade de consultar a professora Malu a
respeito. Osnildo menciona a frágil infraestrutura do curso e também a o fato de a oferta anual das
disciplinas incorrer em prejuízos no fluxo de formação dos estudantes. Regina mostra-se a favor, uma vez
que o pré-requisito não afeta as disciplinas em questão. Millena concorda com Osnildo e diz que enquanto
for possível fazer esse tipo de deliberação, sem prejuízos, tanto melhor, pois esse seria o papel do
Colegiado. Lanara concorda com a flexibilização. Assim, o Colegiado defere o pleito em questão, por
unanimidade. Dando prosseguimento, Osnildo apresenta o processo coletivo nº 23286.001976/2021-89,
em nome da estudante Roberta Pereira Silva Miller, referente ao pleito da quebra de pré-requisito para a
disciplina Fundamentos do Trabalho de Conclusão de Curso. A situação dos estudantes signatários,
porém, apesar de ter em comum o fato de o grupo não ter concluído o oitavo semestre, é distinta. Até o
momento, o Colegiado tinha em mãos somente processos individuais de três estudantes, a saber, Ezequiel
Pereira de Oliveira, Joanna Oliveira e Roberta Pereira Silva Miller. O Colegiado procedeu com a análise
dos processos individuais, mas também conferiu o histórico dos demais estudantes, de modo que,
ao analisar seus respectivos históricos, pudesse conjecturar sobre sua situação acadêmica, que inclui as
solicitações de matrícula para o presente semestre letivo, 2020.2, então prestes a ser iniciado. Tais
solicitações referem-se aos seguintes estudantes: Alícia Ribeiro, Amanda Mikaela, Daniele Nunes e
Jessica Lorrana. Inicia-se pelo processo individual de Roberta Miller, que gostaria de cursar, junto com
Fundamentos do TCC, as seguintes disciplinas: Topografia Aplicada à Arquitetura; Projeto de Arquitetura
V; Estrutura de Concreto Armado; e Modelagem da Informação da Construção. Osnildo dá seu parecer,
indicando que se deverão levar em conta os mesmos critérios elencados no início do semestre anterior,
quanto houve pleito idêntico, isto é, a quebra de pré-requisito poderia ser deferida para estudantes que
tiveram atraso na oferta de disciplinas do curso em função do cenário pandêmico. Millena diz que é difícil
conciliar, ao longo do curso, matrículas de estudantes não semestralizados, e prevê que pleitos como esse
passarão a ser cada vez mais frequentes. No chat, Lanara diz não concordar que se delibere tendo em vista
somente o cenário pandêmico, uma vez que esse seria um fator estrutural grave vivenciado pelos
estudantes do curso, que acabam, assim, sendo prejudicados. Lanara pondera se o Colegiado não poderia
sugerir que os estudantes requerentes solicitem matrícula em menos disciplinas junto a Fundamentos do
TCC. Delânia pondera sobre a possibilidade de perda de qualidade do aprendizado para aqueles que
solicitam matrícula em muitas disciplinas com Fundamentos do TCC. Sivalnice solicita que se
estabeleçam critérios para análise individual. Paulo lembra sobre a flexibilidade exigida pelo momento
pandêmico. Osnildo lembra que, em termos de carga horária, não se pode ultrapassar 40 horas/aula
durante o ensino remoto (AENPE), bem como lembra que Fundamentos do TCC por si já somam 180
créditos. Millena pondera se o Colegiado não entre em contradição com relação a decisões tomadas
anteriormente pelo grupo em casos similares. Discute-se sobre os critérios a serem considerados, como
quantidade de ementas e carga horária das disciplinas que cada requerente gostaria de cursas
simultaneamente. Deixando a análise da estudante em standby, abrem-se os requerimentos dos estudantes
Ezequiel Pereira de Oliveira, Joanna Oliveira, que solicitam matrícula em uma única disciplina, além de
Fundamentos do TCC. O Colegiado pensa ser possível o deferimento de uma a duas disciplinas, além de
Fundamentos do TCC. Chega-se a duas possibilidades de deliberação, e é feita votação interna entre os
sete membros presentes votantes do Colegiado. A primeira opção permitiria ao estudante cursar três
disciplinas junto a Fundamentos do TCC no semestre letivo 2020.2, num total de quatro disciplinas,
exatamente como foi possível no semestre anterior, 2020.1, a saber: Fundamentos de TCC + 1 disciplina
optativa + 2 disciplinas de projeto. Essa opção teve quatro votos. A segunda opção permitiria ao estudante
cursar duas disciplinas junto a Fundamentos do TCC no semestre letivo 2020.2, num total de três
disciplinas. A justificativa para tal número seria a garantia da qualidade do ensino-aprendizagem, bem
como do aprofundamento exitoso do estudante na disciplina Fundamentos do TCC. Essa opção teve três
votos. Fica deliberado que as requisições que versem por quatro disciplinas, incluindo
Fundamentos do TCC, terão deferimento. Define-se que nenhuma disciplina a ser cursada em 2020.2
pelos estudantes elegíveis ao deferimento poderá ser pré-requisito para uma seguinte; salvo os casos em
que o estudante já tenha cursado, por quebra de pré-requisito ou outro motivo, a disciplina que dependa
daquela solicitada. Define-se, ainda, que se houver reprovação, o estudante não poderá refazê-la junto à
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disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, mesmo que seja ofertada a disciplina em questão, uma vez
que não é possível fazer nenhuma disciplina simultaneamente a essa. Registra-se que tal deliberação do
Colegiado configura-se tão-somente como exceção, em função do contexto pandêmico. Fica indicado que
o Colegiado ofertará a disciplina Fundamentos de TCC novamente no semestre letivo 2021.1, por se tratar
de disciplina regular daquele semestre (semestre ímpar); mas que a disciplina Trabalho de Conclusão de
Curso será ofertada novamente somente no semestre letivo 2020.2, por se tratar de disciplina regular
daquele semestre (semestre par). Caso o aluno seja aprovado em Fundamentos do TCC, mas reprovado
noutra disciplina, o atraso na continuidade do curso será de, no mínimo, um ano e meio. Como
encaminhamentos, fica registrado que requerimentos que cheguem após a sessão em questão, e que
tenham as mesmas situações, poderão ser deliberados pela Coordenação de curso, que deverá se reportar à
presente ata. Por fim, a análise do processo nº 23286.001961/2021-11, em nome da estudante Lídio
Pereira Martins Junior, referente ao pleito de aproveitamento de estudos/disciplinas extracurriculares,
será feita na próxima reunião da instância. Nada mais havendo a tratar, eu, Osnildo Adão Wan-Dall
Junior, 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 21/09/2021, às 10:48,
conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Lanara da Silva Barreto Pinheiro dos Santos,
Usuário Externo, em 21/09/2021, às 10:59, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA REIS,
Professor Efetivo, em 21/09/2021, às 12:09, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SIVALNICE CONCEICAO DOS SANTOS,
Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 22/09/2021, às 09:37, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por REGINA DO NASCIMENTO GOMES
XAVIER, Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 22/09/2021, às 10:13,
conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Millena Jesus Cintra, Usuário Externo, em
22/09/2021, às 10:47, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Delânia Santos Azevedo, Professor Efetivo, em
22/09/2021, às 15:00, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria das Graças Alencar Viana, Usuário
Externo, em 23/09/2021, às 13:03, 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 1997822 e o código CRC 7337067D.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Gileno de Sá Oliveira, 271 - Bairro Recanto dos Pássaros - CEP 47808-006 - Barreiras - BA - www.portal.ifba.edu.br

 
DESPACHO Nº 131/2021/CEDIF.BAR

Bom dia.

Tendo em vista o que está registrado em ata no documento "Ata COAU.BAR
1997822" e, com intuito de auxiliar no bom andamento do curso, ratifico que sou favorável à quebra do
pré-requisito da disciplina instalações elétricas para que os estudantes possam cursar a disciplina conforto
ambiental IV.

Em 23 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTÔNIO BEZERRA SANTOS
FILHO, Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 23/09/2021, às
10:51, 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 2003170 e o código CRC 23578424.

23286.002106/2021-27 2003170v2

Criado por marcosbezerra, versão 2 por marcosbezerra em 23/09/2021 10:53:00.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
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DESPACHO Nº 219/2021/COAU.BAR

 

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE ARQUITETURA E URBANISMO, DE 17/09/2021
 

ERRATA

 

No seguinte excerto da Ata COAU.BAR 1997822, anexa a este processo SEI, onde se
lê: "a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso será ofertada novamente somente no semestre letivo
2020.2", leia-se: "a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso será ofertada novamente somente no
semestre letivo 2021.2.".

Em 23 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por OSNILDO ADAO WAN DALL JUNIOR,
Coordenador(a) do Curso de Arquitetura e Urbanismo, em 23/09/2021, às 13:04,
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 2003510 e o código CRC 47718650.

23286.002106/2021-27 2003510v2

Criado por osnildo.adao, versão 2 por osnildo.adao em 23/09/2021 13:04:07.
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