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ATA

 

BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO

IFBA - CAMPUS BARREIRAS

 

 REUNIÃO COORDENAÇÃO - 14/02/2020

 

Em reunião realizada no dia 14/02/2019, às 14h30, na Maquetaria do IFBA - Campus
Barreiras, estavam presentes os professores Diego Carvalho, Jurema Cavalcanti, Sivalnice dos Santos,
Regina Xavier, Ricardo Rigaud, Jéssica Mayana, Helder Ribeiro, Marcos Bezerra, Sandra Samara e
Osnildo Wan-Dall, este representando a Coordenação de Arquitetura e Urbanismo. O coordenador inicia a
reunião perguntando quem se voluntaria a redigir as atas. Sivalnice lembra que essa questão havia sido
tratada na última reunião de 2019, por isso, a ata será consultada para verificação de quem assumiu essa
responsabilidade. Para a reunião em questão, Jurema se voluntariou. O segundo ponto de pauta trata da
nova composição da Coordenação do curso, tendo Osnildo como coordenador, que relata brevemente
sobre os horários de expediente destinados a essa função e sua publicação no mural da COARQ. O
terceiro ponto de pauta trata da composição do Colegiado e NDE. Osnildo comenta sobre emissão de nova
portaria em vista da saída de Delânia, por conta de sua licença maternidade já prevista, e Hebert, por razão
de sua remoção para outro campus. Sendo assim, abre a possibilidade de alguém mais ingressar nestas
instâncias. Jurema relata interesse em sair do NDE e permanecer no Colegiado; Samara manifesta
interesse em ingressar no Colegiado; Sivalnice e Marcos manifestam interesse em participar do NDE. O
próximo ponto trata das viagens previstas como visita técnica, uma vez que os estudantes têm solicitado,
com frequência, a sua realização. Para tanto, seria necessário estabelecer os professores responsáveis por
assumir as viagens e elaborar os pedidos junto à Direção de Ensino. Discorre-se, ainda, sobre a prioridade
na  participação dos alunos no UIA, evento que acontecerá em julho deste ano, no Rio de Janeiro. Samara
relata interesse em participar de congressos para apresentação de trabalho, mas ainda está buscando
eventos que sejam interessantes para levar os estudantes. Consultou-se os presentes: Jéssica e Jurema
ficaram responsáveis por organizar a visita técnica para Brasília e Cachoeira, a serem realizadas nos
semestres 2019.2 e 2020.1; e, não havendo outro/a/s voluntário/a/s, Osnildo se dispõe a organizar a
viagem para o UIA. O próximo item levanta a necessidade de monitoria para disciplinas, cujo edital será
aberto em breve. Sivalnice relata a dificuldade em conseguir estudantes para acompanhar as disciplinas no
horário das aulas, pois os alunos geralmente têm disponibilidade apenas no turno oposto, o que acaba
tornando a monitoria esvaziada. Helder fala do interesse em solicitar estudantes de Arquitetura e
Urbanismo para serem voluntários de disciplinas de outros cursos. Osnildo sugere que Helder e Sivalnice
elaborem as solicitações, com pedido de 2 monitores para a disciplina de Informática Aplicada
(Arquitetura e Urbanismo, ministrada por Sivalnice) e um para a disciplina de Desenho Técnico
(ministrada por Helder em outro curso, à noite). Ricardo manifesta interesse na solicitação de um monitor
para a disciplina de Desenho de Arquitetura II. Samara informa que Ilka poderá dar maiores informações
sobre abertura do edital. Ao entrar no ponto de Informes, Osnildo relatou interesse do Professor Paulo em
integrar a COARQ. No entanto, como o regime de trabalho do professor no IFBA é de 40h e nas sextas-
feiras (que são reservadas para as reuniões do curso) ele trabalha em outra instituição, ficaria impedido de
participar dos encontros habituais, o que acarretou no seu retorno para CEDIF. Na sequência, o
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coordenador repassa para os docentes do curso informações trazidas da última reunião da DIREN,
ocorrida no dia 13 de fevereiro. São elas: inserção de mais dois sábados letivos (07 de março e 04 de abril
de 2020) no calendário acadêmico para complementar os 100 dias letivos do presente semestre; para além
das aulas habituais, os sábados letivos podem conter outras atividades de ensino que não em sala de aula,
envolvendo, inclusive, várias disciplinas e/ou cursos. Nesse caso, as sugestões devem ser comunicadas até
o dia 28 de fevereiro ao DESUP. Outra questão trazida desta reunião reforça a necessidade dos servidores
buscarem as informações necessárias para o desenvolvimento do seu trabalho, não ficando o coordenador
com a responsabilidade de repassá-las. Osnildo apresenta a Resolução nº 17, de 20 dezembro de 2019,
impressa, reforçando a necessidade dos docentes se manterem informados a respeito dela. Prossegue
informando que o uso dos laboratórios para aulas precisa ser acordado com as diversas coordenações para
que não cause choque de horário. Sobre os planos de ensino, diz que todos deverão ser assinados e que na
próxima reunião da DIREN será definido se estes documentos serão enviados para o SUAP, via
coordenação, ou individualmente, pelos professores. Relata ainda, que a partir deste momento os
coordenadores terão acesso à frequência e demais dados de todos os docentes que fazem parte das
respectivas coordenações. Falou-se também sobre a movimentação de mobiliário do Campus que só pode
ser feita com permissão e solicitação de professor responsável; sobre a Nota Técnica 16/2017/COLEN,
que versa sobre quantidade de turnos trabalhados por dia e a recente decisão do STJ de que é ilegal
trabalhar mais de 2 turnos. O DESUP está se posicionando a respeito, enquanto isso, no Campus, um
servidor não pode trabalhar 3 períodos seguidos. Samara fala sobre possibilidade de construção de
normativa que compatibiliza horas de visita técnica com carga horária de sala de aula. Continuando com
os informes, Osnildo diz que os veículos oficiais do Campus não estão sendo utilizados, mas que depois
do carnaval pretende-se regularizar a situação; comenta sobre divulgação do bate-papo “Meninas na
Ciência: Desafios e Perspectivas”, a ser realizado pela CPPGI do Campus na próxima semana; previsão do
curso receber, no próximo semestre, um estudante com esquizofrenia, o que impacta na carga horária dos
professores. Samara esclarece que a solicitação de acompanhamento especial é feita pelo estudante, então,
não se sabe ainda qual a necessidade dele; solicita professor do curso para compor comissão de atividade
de acolhimento dos estudantes que ingressarão no próximo ano letivo. Ricardo se disponibiliza. Para
finalizar os informes da reunião da DIREN, Osnildo relata que o professor estudante que quiser solicitar
horário especial, deve enviar solicitação diretamente à DIREN, via SEI. Retomando os informes gerais da
Coordenação, Osnildo discorre sobre documentos impressos na COARQ para consulta: PPC vigente
(2019), Normas do Ensino Superior (2019) e a já referida Resolução nº 17. São documentos que estão
disponíveis no site com cópia na coordenação. Continua, relembrando que a SAU acontecerá entre os dias
6 e 8 de maio e que participam da comissão do evento, Jéssica e Sivalnice. Sobre o reconhecimento do
MEC, Osnildo relata que Jean (DESUP) propôs à reitoria uma visita-teste como preparação para a visita
oficial que receberemos do Ministério ainda neste ano. Relembra também a necessidade de envio do
currículos Lattes atualizados de todos os professores, juntamente com os certificação de produção dos
últimos 3 anos, bem como de todos os planos de ensino elaborados desde o início do curso. Sobre o
Laboratório de Conforto, informa que Delânia está elaborando um projeto para solicitar, via emenda
parlamentar, recursos para montagem sua e viabilidade de uso. Diante da necessidade de composição de
comissão de mobilidade estudantil, Jean está verificando os trâmites necessários para viabilizar a sua
criação no Campus. Sobre o processo de compra dos títulos constantes na bibliografia básica das
disciplinas, Osnildo informa que o processo de aquisição está tramitando dentro do esperado. Informa que
a página do curso vem sendo atualizada com frequência e, a partir de sugestão de Danilo (DIREN),
consulta os pares sobre a possibilidade de abertura de concurso entre os estudantes para proposição de
cartazes A4 para sinalização dos laboratórios do Prédio VI que integram o curso (Salas 610 e 611). Sobre a
infraestrutura do Bacharelado, tem sido vistas as condições mínimas para o Laboratório de Conforto
começar a funcionar, como instalação de ar condicionado; os gabinetes docentes continuam previstos para
ter sede na área da antiga biblioteca. Adicionalmente, Anderson (DIREN) sugere o uso do andar superior
da biblioteca para reuniões de trabalho (docentes/discentes). A sala do CACAU tem previsão para ser
instalada onde hoje estão funcionando as coordenações de pesquisa e extensão, mas com uso
compartilhado com as demais representações estudantis dos cursos superiores do Campus. Sobre a
situação do Laboratório 405, Jéssica relata proposta discutida entre DETEC e professores que o utilizam.
A proposta é de que seja feito um rearranjo de layout de forma a separar uso de computadores e
pranchetas, evitando os problemas decorrentes do uso compartilhado. Informa ainda que, segundo a TI,
seria possível preparar 20 computadores para as aulas de informática. Osnildo prossegue informando sobre
as ações relativas ao prédio projetado por Lelé; formou-se um grupo que tem se reunido para pensar as
ações que possibilitem a permanência do edifício. Neste contexto, está prevista uma reunião com a
Direção Geral para entender os trâmites e processos que envolvem a área atualmente. Reforça também a
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solicitação para envio das avaliações docentes do semestre 2019.2, para impressão e arquivamento, que já
havia sido pedido por Delânia. Quanto às ausências docentes, estas devem ser comunicadas à
Coordenação. Samara reforça que, caso o professor ministre aulas em diferentes cursos, deve comunicar as
ausências a todas as coordenações em que dá aula. Sobre TCC, Osnildo informa que na reunião da
DIREN, Nereide sugeriu cadastrar a atividade como extensão nos editais de fluxo contínuo. Diego e
Jurema questionam esse posicionamento, uma vez que esta é uma atividade de ensino. Osnildo prossegue
com a apresentação de calendário de reuniões da Coordenação, DIREN, Colegiado e NDE. Informa
também sobre a oferta da disciplina Estética e História da Arte no semestre 2020.1, a ser ministrada por
Maurício. Quanto à projeção de carga horária solicitada pelo DESUP, Osnildo informa que, para o
semestre 2020.1, será necessário que Jessica seja contratada em regime de DE e que haja mais duas
contratações de professor arquiteto/urbanista, substituto ou não. Não havendo nada mais a tratar, eu,
Jurema Moreira Cavalcanti, lavro e assino esta ata, que será também assinada por todos os presentes.

Documento assinado eletronicamente por OSNILDO ADAO WAN DALL JUNIOR,
Coordenador(a) do Curso de Arquitetura e Urbanismo, em 01/09/2020, às 12:08, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTÔNIO BEZERRA SANTOS FILHO,
Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 01/09/2020, às 12:08, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JUREMA MOREIRA CAVALCANTI, Professor
Efetivo, em 01/09/2020, às 12:32, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JESSICA MAYANA PEREIRA SILVA, Professor(a) do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 01/09/2020, às 13:44, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por DIEGO CARVALHO CORREA, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, em 01/09/2020, às 15:37, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SIVALNICE CONCEICAO DOS SANTOS, Professor(a)
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 01/09/2020, às 16:04, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO RIGAUD MUNIZ, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 01/09/2020, às 22:50, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por REGINA DO NASCIMENTO GOMES XAVIER,
Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 03/09/2020, às 12:13, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por HELDER RIBEIRO DA SILVA, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, em 14/09/2020, às 03:49, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA SAMARA PIRES FARIAS, Professor Efetivo,
em 17/09/2020, às 08:45, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
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