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ATA

 

BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO

IFBA - CAMPUS BARREIRAS

 

 REUNIÃO COLEGIADO - 06/04/2020

 

Em reunião realizada no dia 06/04/2020, às 14h, via vídeo-chamada, IFBA – Campus
Barreiras estavam presentes os professores Sivalnice dos Santos, Jurema Cavalcanti, Sandra Samara
Farias, Helder da Silva, Josetênio Gonçalves, as estudantes Lanara Pinheiro e Millena Cintra,
representando os discentes, Shirley Pimentel, representando a área técnica pedagógica e Osnildo Wan-
Dall, representando a Coordenação de Arquitetura e Urbanismo. Osnildo inicia a reunião informando a
entrada de Millena Cintra no Colegiado, que representará os discentes junto com Lanara Pinheiro, visando
a atender a norma acadêmica de 2019, que determina que 1/5 do total da composição do Colegiado tenha
representação discente. Será necessário solicitar uma nova portaria para inclusão da nova integrante. A ata
de reunião de Colegiado do dia 13/03/2020 teve que ser atualizada e ainda não foi assinada. Existe a
possibilidade das atas serem assinadas digitalmente, via SEI, e o DESUP está verificando com a DGTI se
existe a possibilidade de gerar um link para que os discentes possam acessar apenas a ata e assinar. Os
processos analisados na reunião passada foram deliberados sem a ata, mas foi aberto um novo processo
(SEI 23286.001367/2020-49) informando a CORES que a ata seria disponibilizada no site do IFBA. Essa
informação poderá constar nos próximos despachos dos processos, sem a necessidade de inserir a ata no
SEI. O DESUP dará encaminhamentos necessários para que o campus seja bem estruturado (reforçar a
segurança, abertura da lanchonete, etc.) durante os sábados letivos. Osnildo sugeriu que o DESUP ou a
DIREN elaborasse um comunicado sempre que houver sábado letivo, reforçando essas questões. Foi
encaminhado um e-mail para Jean e DIREN solicitando informações sobre o processo de licitação da
lanchonete, sendo esta uma demanda dos estudantes. O professor Paulo relacionou os aparelhos que
estavam danificados na Estação Total de Topografia e a COARQ encaminhou a relação para o Setor de
Patrimônio para orçamento e aquisição das peças. O Setor de Patrimônio informou que os equipamentos
poderiam sair do Campus para conserto, mas não deu informações sobre orçamento e aquisição das peças
danificadas. O Laboratório 611 (Conforto Ambiental), já possui equipamentos de ar-condicionado e
projetor para serem instalados. Após instalação dos equipamentos, a sala será liberada para uso. Jean
buscou informações junto à Reitoria sobre a mobilidade acadêmica, obtendo o entendimento de que esta,
dentro ou fora do país, depende de editais, que devem ser divulgados pela PROEN. A PROEN
desconhecia o documento e ficou de analisar e depois passar informações sobre o assunto. Jean sugere que
os alunos que têm interesse em cursar disciplinas isoladas na UFOB ou UNEB, façam uma requisição para
a CORES. O DESUP encaminhará a requisição/motivação para as instituições. Para a validação das
atividades complementares, os alunos devem fazer um requerimento na CORES, anexar as comprovações
das atividades e solicitar a contagem do barema. A CORES encaminhará o requerimento para o Colegiado
avaliar e emitir parecer, considerando o barema das ACCs, que consta no anexo do PPC. Osnildo sugere
que os alunos solicitem a validação das atividades apenas quando completarem a carga horária das ACCs
exigidas no PPC. Isso fará com que o Colegiado analise o processo apenas uma vez. A reunião geral
do curso de Arquitetura e Urbanismo foi adiada. Pensar na possibilidade de fazer a reunião online.
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Solicitar alguns materiais que constam no Canteiro de Obras para colocar no Laboratório 611. Os
materiais de papelaria, solicitados anteriormente por Delânia, já se encontram na Coordenação, e foram
solicitados novos materiais. Os materiais encontram-se na Maquetaria e será feita uma planilha com a
relação dos materiais disponíveis para uso. Osnildo lê as regras de uso da plotter que constam na ata de
reunião do Colegiado do dia 29/11/2019. Helder sugere que a normatização de uso da plotter seja discutida
junto com as coordenações que também irão utilizar o equipamento (Edificações e Eletrotécnica).
Consultar os alunos para verificar quem tem interesse em ser monitor voluntário. A princípio, serão três
monitores, um para a disciplina de informática (vespertino) e dois para as disciplinas de desenho (matutino
e noturno). Devido ao congelamento de verba, não será possível, nos próximos meses, realizar viagens
com o recurso do Campus, nem da Assistência Estudantil, sendo este último destinado para os alunos em
vulnerabilidade social. No momento, o Campus está disponibilizando apenas o ônibus e o seguro dos
alunos. Independente de verba, Jurema e Jéssica já estão redigindo a proposta de viagens para que, em
momento oportuno, seja apresentada. O processo do requerente Hálisson Barbosa, por se tratar de
justificativa de faltas e solicitação de 2ª chamada, será deliberado pelo coordenador Osnildo, sem a
necessidade de ser analisado pelo Colegiado. Osnildo comenta sobre a necessidade de elaborar o PGC
2021 (Planejamento e Gerenciamento de Contratações). Helder sugere que o PGC seja discutido junto com
os professores, na reunião de Coordenação de curso. Lanara expõe a preocupação dos discentes com o
retorno às aulas. Shirley informa que, devido algumas mudanças, que ocorreram nos últimos dias, existe a
possibilidade de liberar a realização de atividades remotas para os cursos superiores. Pensar nas
possibilidades existentes, com relação ao ensino à distância, para levar à reunião das coordenações, que
provavelmente acontecerá nessa quarta-feira. Shirley esclarece que, independente da desobrigação de fazer
a atividade remota, o professor poderá fazer a atividade e registrá-la no Plano de Trabalho remoto, porém,
isso não será computada como carga horária da disciplina. Lanara tira dúvidas sobre a validação da ACC.
Osnildo fala que os alunos questionam muito o barema, pois não está muito bem estruturado e talvez seja
necessária uma revisão. Osnildo se dispõe a tirar dúvidas e fazer a contabilização do barema junto com o
aluno antes de dar entrada na CORES para validação da carga horária. Millena destaca que no barema tem
poucas atividades relacionadas ao ensino, dificultando a pontuação desse item. Osnildo compartilha a tela
do seu computador para que todos possam acompanhar a leitura do barema das atividades
complementares. Helder propõe que o barema seja discutido desde o início do curso com os alunos. Ver
com Jean a possibilidade de alterar o barema, que consta no anexo do PPC. Lanara solicita que a
Coordenação fique atenta às questões de viagens. Jurema destaca que inicialmente não tínhamos total
entendimento sobre os transmites do processo de viagem e isso dificultou a obtenção da aprovação. Pensar
em outras possibilidades de viajar, sem a necessidade de recurso para hospedagem. Lanara pergunta sobre
a aquisição dos livros. Osnildo informa que institucionalmente está tudo resolvido, aguardando apenas a
entrega dos livros pelo fornecedor. (Acompanhar o processo SEI Nº 23286.003594/2019-75 e entrar em
contato com o DEPAD para obter mais informações sobre aquisição dos livros.) Lanara pergunta sobre o
retorno às aulas. Shirley informa que ainda não tem nada definido, mas que, provavelmente, a Comissão
do Calendário fará uma proposta para adequação deste, discuti-la com a comunidade e depois apresentá-la
para a DIREN. Nada mais havendo a tratar, eu, Sivalnice Santos, lavro e assino esta ata, que será também
assinada por todos os demais presentes.

Documento assinado eletronicamente por OSNILDO ADAO WAN DALL JUNIOR,
Coordenador(a) do Curso de Arquitetura e Urbanismo, em 26/08/2020, às 10:30, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Lanara da Silva Barreto Pinheiro dos Santos, Usuário
Externo, em 26/08/2020, às 10:40, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por HELDER RIBEIRO DA SILVA, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, em 28/08/2020, às 06:22, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SIVALNICE CONCEICAO DOS SANTOS, Professor(a)
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 28/08/2020, às 09:00, conforme decreto nº
8.539/2015.



14/10/2020 :: SEI / IFBA - 1568153 - Ata ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1901203&infra_siste… 3/3

Documento assinado eletronicamente por Millena Jesus Cintra, Usuário Externo, em 31/08/2020,
às 08:56, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JUREMA MOREIRA CAVALCANTI, Professor
Efetivo, em 31/08/2020, às 11:26, 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 01/09/2020, às 09:35,
conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSETENIO GONCALVES DA SILVA MELO,
Professor Efetivo, em 01/09/2020, às 15:36, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA SAMARA PIRES FARIAS, Professor Efetivo,
em 18/09/2020, às 10:02, 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 1568153 e o código CRC 37EC2EAC.
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