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BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO

IFBA CAMPUS BARREIRAS

REUNIÃO DE COORDENAÇÃO - 19/03/2021

 

 

Em reunião realizada no dia 19 de março de 2021, às 14h, por videoconferência, estavam
presentes os professores lotados na Coordenação de Arquitetura e Urbanismo (COAU), Jessica Mayana
Pereira Silva, Sivalnice Conceição dos Santos, Regina do Nascimento Gomes Xavier, Delânia Santos
Azevedo, Ricardo Rigaud Muniz, Jurema Moreira Cavalcanti; demais professores em atividade no curso
de Arquitetura e Urbanismo não lotados na COAU, Diego Carvalho Corrêa, Igor Cássio Rocha de
Oliveira, Sandra Samara Pires Farias e Marcos Antonio B. S. Filho, convidados; e o professor Osnildo
Wan-Dall, representando a Coordenação de Arquitetura e Urbanismo, presidente da sessão. Osnildo
iniciou a reunião perguntando se algum dos membros presentes gostaria de se voluntariar para a redação
da ata da sessão. Não havendo interessados, prosseguiu com a sequência da pauta da reunião, a saber: 1)
Informes; 2) Balanço/relatos do Acolhimento da Turma 2020; 3) Balanço/relatos do semestre 2019.2 e do
modo Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais (AENPE); 4) Sobre o semestre 2020.1; 5) O
que ocorrer. No ponto 1, o coordenador informou sobre a reconfiguração da Coordenação de Arquitetura e
Urbanismo a partir da transferência dos professores Diego Carvalho e Marcos Bezerra para a Coordenação
de Edificações; lembrou a todos a respeito do correto preenchimento dos diários do semestre 2019.2 e da
data de entrega deles, e também das orientações para a finalização do semestre enviadas pela Coordenação
de Registros Escolares do campus via processo no Sistema Eletrônico de Informação (SEI); lembrou,
ainda, sobre a reunião geral de curso que acontecerá no próximo dia 24 de março, às 19h. Para finalizar o
ponto 1 da pauta, Osnildo repassou os seguintes informes dados pela Direção de Ensino: o Plano
Individual de Trabalho (PIT) 2020.1 deverá ser realizado via SEI até o dia 16 de abril; sobre os PITs e os
RITs (Relatórios Individuais de Trabalho) 2019, haverá comunicado em breve com orientações de como
proceder; será realizado um questionário para que os estudantes possam relatar suas experiências com as
AENPE. Depois, Osnildo repassou os seguintes informes dados pelo Departamento de Ensino Superior: a
estudante intercambista do programa PEC-G, que estará no curso de modo regular, só poderá se matricular
após ter realizado prova de proficiência, prevista para acontecer no próximo mês de maio, de modo que só
poderemos tê-la conosco no semestre letivo 2020.2; marcada para o dia 24 de março próximo, às 15h,
reunião com a Direção Geral do campus; a Jornada Pedagógica dos cursos superiores e subsequentes
acontecerá nos dias 5 (noite), 6 e 7 (manhã) de abril e terá como tema central a questão da saúde e da
segurança do trabalho; busca-se sugestões para a aula inaugural comum dos cursos superiores no semestre
2020.1; foi pensado para esse semestre o II WebEncontro dos cursos superiores, mas este poderá acontecer
posteriormente, caso as coodenações desses cursos optem por organizar a Semana dos Cursos Superiores
(SCS) nesse ano. Igor sugeriu o seguinte tema para a aula inaugural, caso se trate somente para o curso de
Arquietura e Urbanismo: “Como se dar bem no mercado de trabalho desde a sala de aula”, que poderia ser
pensado conjuntamente com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). A pedido da Coordenação de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do campus, Osnildo transmitiu os seguintes informes: em função da
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alteração na gestão da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI-Reitoria), solicita-se
que se aguarde pacientemente até que novos editais de fomento sejam publicados; será alterado em breve
o formato dos editais internos de Fluxo Contínuo (SUAP - Sistema Único de Administração Pública);
divulgar o perfil do Instagram da CPPGI do campus aos estudantes (@cppgi.bar); haverá edital interno de
auxílio de serviço de tradução. Adentrando o ponto 2, Osnildo indicou perceber um balanço geral positivo
do Acolhimento. Delânia disse que a Comissão Organizada da atividade acredita que esta tenha de fato
sido um sucesso; os estudantes que participaram estavam muito animados e empolgados, com vontade de
estar naqueles momentos de confraternização e interação. Ricardo disse que foi lúdico e leve, e que as
atividades proporcionaram um conteúdo bacana aos ingressantes. Regina achou válido; que, no começo,
pensou que seria difícil alcançar a leveza que almejada pela comissão organizadora, mas que
acabou correndo tudo bem. A professora sugeriu que a atividade poderá constar como algo fixo no
calendário de atividades do curso, podendo durar três dias ou uma semana, por exemplo, como um dia de
acolhimento do calouro. Passando para o ponto 3 da pauta, Marcos iniciou seu relato sobre as AENPE. O
professor, que ministrou a disciplina “Conforto Ambiental IV: Lumínico”, disse ter gravado aulas e não ter
feito muitas aulas síncronas. Informou que os estudantes desenvolveram projetos luminotécnicos de
extrema qualidade, cujas apresentações o deixaram bastante surpreso; e que a turma conseguiu suprir os
desafios impostos pelo modo remoto das aulas ministradas. Osnildo corroborou com a fala do professor
Marcos, dizendo que ouviu muitos elogios por parte dos estudantes à metodologia utilizada pelo professor.
Delânia perguntou ao professor, então, sobre o método utilizado. Marcos disse ter feito uma revisão do
conteúdo que tinha sido ministrado presencialcialmente; que gravou aulas e construiu PDFs; sentiu como
se estivesse ministrando aulas síncronas, tendo se utilizado de aulas síncronas e de TCA para orientação
do projeto mencionado. Disse, ainda, que essa ideia surgiu da falta de tempo de fazer vídeos editados; que
se utilizou de algo mais despojado. Diego disse ter migrado de Coordenação porque precisa circular entre
os cursos; que, no início de seu exercício no campus, não existia demanda pelo curso superior. O professor
disse, também, ter interesse pelo ensino médio integrado, que lá tem mais informações; e que, quando
iniciou as aulas no curso de Arquitetura e Urbanismo, tinha feito um acordo sobre ele começar o curso
com pesquisa e aulas enquanto não chegavam professores arquitetos e urbanistas, e que isso foi cumprido,
de modo que, agora, poderia se dedicar a outras atividades. O professor disse, ainda, corroborando com a
fala anterior do professor Marcos, que a espontaneidade é muito mais atraente para o estudante. Sobre a
disciplina que ministra no formato AENPE no presente semestre 2019.2, “Tópicos em História das
Cidades”, informou que ela não teve muitas alterações no Bloco 2, em relação ao Bloco 1; que os
estudantes acompanham bem as aulas no modo presencial, sendo muito participativos, e que agora, no
modo remoto, continuam constrangidos para falar, tornando o debate é menor; porém, disse que os
estudantes continuam atentos, que “estão lá”. O professor disse acreditar que debate reduzido se dá ao
momento da pandemia, uma vez que alguns estudantes podem sentir certo desconforto por estarem em
casa, devido às mais distintas condições cotidianas do lar, etc. O professor disse que as avaliativas são
simples, o que garantiu média de nota para todos, e que irá ministrar mais uma aula na semana seguinte,
conforme comunicado ao DESUP e à COAU. O professor disse, ainda, ter havido mudanças nas rotinas
dos estudantes; que estudantes que, eventualmente, não estavam presentes, viam as aulas gravadas depois;
e comentou que o Google Meet impossibilitou a gravação de aulas na semana anterior. Por fim, Diego
compartilhou com todos sobre a presença da professora Deisiane em sala de aula, por conta da relação da
disciplina com o tema do curso de extensão que ela está propondo. Em seguida, Osnildo faz o relato de sua
experiência com as AENPE, dizendo que, de um modo geral, a disciplina que ministrou “Morfologia da
Paisagem (Paisagismo I)” correu bem e que ele está bastante satisfeito com o resultado, tendo tido
feedbacks positivos por parte dos estudantes. Já no ponto 4 da pauta, Osnildo seguiu à apresentação da
distribuição final das disciplinas entre os docentes e também da grade de horários. O coordenador iniciou
pela mostragem da distribuição das cargas horárias dos docentes, explicando estar embasado na Resolução
nº 17, de 20 de dezembro de 2019, que versa sobre o regulamento das atividades docentes no âmbito do
IFBA, e explicitando que o fio condutor que o levou a fazer tal distribuição foi a equalização da carga
horária e da natureza das disciplinas entre todos, deixando a professora Jessica Mayana com o mínimo de
carga horária de aulas, para que ela pudesse efetivamente desenvolver todas as demais atividades com as
quais está envolvida no curso. A partir daí, Osnildo mostrou aos presentes a relação final das demandas de
disciplinas para o semestre 2020.1, indicando aquelas que serão ofertadas e aquelas que terão que ser
adiadas para o semestre seguinte, dentre elas, as disciplinas práticas curriculares de projeto de arquitetura,
de projeto urbanístico, de desenho; mas também as disciplinas “História da Arte no Brasil”, esta por conta
da carga horária do professor Diego, que será quem, possivelmente, ministrará no curso as disciplinas
“Estética e História da Arte” e “Metodologia do Trabalho Científico”; e “Instalações Elétricas”, por conta
da falta de professores da área no campus. O coordenador retomou a questão do formulário elaborado para
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os estudantes, e informou ter montado a grade de horários em função das respostas receidas, isto é,
demandas, inclusive particulares, dos estudantes. Sinteticamente, e respeitando o que rege a Resolução nº
30, de 23 de dezembro de 2020, que altera as normas acadêmicas emergenciais e provisórias para as
Atividades de Ensino Não Presencial (AENPE) durante o período de suspensão das atividades
presenciais no âmbito do IFBA, diz ter concentrado as disciplinas obrigatórias pela manhã, com exceção
de “Matemática I”, não somente em função da disponibilidade do professor que a ministrará, o diretor de
ensino Anderson Almeida, mas também porque, sendo ofertada no turno vespertino, vários estudantes que
reprovaram na disciplina poderão cursá-la agora. Osnildo indicou também que outra limitante para a
elaboração da grade de horários foi a disponibilidade do professor Paulo Reis, que atua também em outra
instituição, e informou que a prioridade na equação dos horários foram os estudantes; que tentou atender 
máximo possível das demandas deles. O coordenador indicou, ainda, que, tal como foi elaborada a grade
de horários, todos os estudantes poderão se matricular em uma das duas disciplinas optativas de línguas
ofertadas (“Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS” e “Língua Espanhola”). Por fim, Osnildo informou a
decisão do Colegiado do curso, mediante solicitação dos estudantes, sobre a disciplina Trabalho de
Conclusão de Curso, que será tanto ofertada em 2020.1 quanto em 2020.2. Em “o que ocorrer”, o
coordenador mencionou a solicitação de mudança de coordenação feita pelo professor Marcos, que já se
encontra lotado na Coordenação de Edificações do campus; relatou a boa surpresa de ter conseguido
recuperar seu arquivos digitais corrompidos, dentre os quais figuram arquivos da Coordenação do curso; e
relatou, ainda, sobre a reunião que teve no dia 2 de março com o Núcleo de Apoio a Pessoa com
Necessidades Específicas (NAPNE) sobre a estudante com necessidades específicas ingressante no
curso. Nada mais havendo a tratar, eu, Osnildo Wan-Dall, lavro e assino esta ata, que será também
assinada por todos os presentes na sessão.

Documento assinado eletronicamente por JESSICA MAYANA PEREIRA SILVA, Professor(a) do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 05/04/2021, às 14:42, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por OSNILDO ADAO WAN DALL JUNIOR,
Coordenador(a) do Curso de Arquitetura e Urbanismo, em 05/04/2021, às 14:45, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SIVALNICE CONCEICAO DOS SANTOS, Professor(a)
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 05/04/2021, às 14:53, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JUREMA MOREIRA CAVALCANTI, Professor
Efetivo, em 05/04/2021, às 16:48, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO RIGAUD MUNIZ, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 05/04/2021, às 19:12, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Delânia Santos Azevedo Batista, Professor Efetivo, em
08/04/2021, às 04:52, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por REGINA DO NASCIMENTO GOMES XAVIER,
Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 08/04/2021, às 11:52, conforme decreto
nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Igor Cassio Rocha de Oliveira, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 09/04/2021, às 15:34, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA SAMARA PIRES FARIAS, Professor Efetivo,
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em 12/04/2021, às 11:20, 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 12/04/2021, às 12:00, conforme
decreto nº 8.539/2015.
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