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ATA

 

BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO

IFBA - CAMPUS BARREIRAS

 

 REUNIÃO COLEGIADO - 13/03/2020

 

Em reunião realizada no dia 13/03/2020, às 14h30, na sala da COARQ, IFBA – Campus
Barreiras, estavam presentes os professores Sivalnice dos Santos, Jurema Cavalcanti, Sandra Samara
Farias, Helder da Silva, a estudante Lanara Pinheiro, 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 sobre a nova composição do colegiado (Portaria
nº 991, de 04 de março de 2020) e comunica que ainda não se tem novas informações sobre o andamento
do processo de aquisição de livros. A reunião prossegue com a análise dos processos recebidos via SEI
para deliberação. Os processos que serão analisados são referentes a trancamento fora do prazo de
disciplina, trancamento de matrícula, retirada de faltas, aproveitamento de disciplina, reavaliação de
atividade e matrícula fora do Prazo. Osnildo comunica que o processo do aluno Cássio Oliveira, que
solicitava a abertura de mais uma vaga na disciplina de Instalações Hidrossanitárias, foi deferido sem
passar pelo Colegiado devido seu caráter de urgência. Osnildo e Jean justificaram o pedido de uma nova
vaga ao DEPEN e deliberaram o processo. Samara sinaliza que, em caso de urgência, deve-se convocar
uma reunião extraordinária do Colegiado. O primeiro processo analisado é da requerente Ana
Angélica, que solicita trancamento de matrícula e tem o pedido deferido. O segundo requerente
é Anderson Kayo, que solicita trancamento na disciplina LIBRAS e tem o pedido deferido, condicionado
à apresentação de documento comprobatório do trabalho. A terceira requerente é Arleide Cristina, que
solicita matrícula fora do prazo na disciplina de Sociologia Urbana e Meio Ambiente e tem seu pedido
deferido. A aluna já frequenta as aulas e Osnildo consulta, durante a reunião, o professor Saul, que
confirma a presença da aluna nas aulas até a presente data. Por se tratar de uma situação particular, o
parecer do Colegiado será encaminhado para homologação da Diretoria de Ensino, conforme rege o
parágrafo único do Art. 77 da Resolução nº 23, de 16 de maio de 2019. A quarta requerente é Camila Ione
Barros Nunes, que solicita trancamento fora do prazo na disciplina Tópicos em História das Cidades e tem
o pedido deferido. A quinta requerente é Carolina Reichert do Nascimento, que solicita retirada de faltas
na disciplina Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo nas datas 28/01/2020 e 29/01/2020 e tem o
pedido deferido. Segundo informação que consta no despacho da CORES, a aluna realizou matrícula na
referida disciplina no dia 31/01/2020. Sivalnice informa que, apesar da aluna ter se matriculado no dia
31/01/2020, seu nome consta no registro de faltas do SUAP nos dias 28/01/2020 e 29/01/2020 e sugere
que seja retirado da lista nesses dois dias via despacho endereçado à CORES. Shirley informa que o
sistema não aceita essa modificação e sugere que as faltas sejam justificadas no sistema SUAP. Sivalnice
colocará na caderneta eletrônica a informação sobre o dia em que a aluna realizou a matrícula na
disciplina. O sexto requerente é Cássio Oliveira Pereira, que solicita aproveitamento da disciplina
Matemática II e teve o pedido deferido após análise prévia do professor Jorge Adriano Carneiro Nunes. O
sétimo requerente é o Cléber Roney dos Santos Borges, que solicita aproveitamento de disciplinas
Matemática I, Matemática II e Metodologia do Trabalho Científico. As disciplinas Matemática I e II foram
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analisadas previamente pelo professor Jorge Adriano Carneiro Nunes e a disciplina de Metodologia do
Trabalho Científico, pelo professor Diego Carvalho Corrêa. Apenas a disciplina Matemática I teve seu
pedido indeferido. O oitavo requerente é Ezequiel Pereira de Oliveira, que solicita trancamento fora do
prazo na disciplina Tópicos em História das Cidades e tem o pedido deferido. A nona requerente
é Fabyane Regis da Silva Catula, que solicita trancamento fora do prazo na disciplina Tópicos em História
das Cidades e tem o pedido deferido. A décima requerente é a Helen Virginia Pereira D. Ferreira, que
solicita trancamento de matrícula e teve seu pedido deferido. O pedido de Helen foi feito previamente pelo
coordenador pro tempore de curso, Osnildo Wan-Dall, que seguiu as orientações da CORES, uma vez que
a aluna estava de atestado médico e não podia comparecer ao Campus para fazer a solicitação. O décimo
primeiro requerente é o Hennedy Lopes de Sousa, que solicita reavaliação de atividade e tem o pedido
indeferido. O aluno não especificou a disciplina referente a solicitação. Helder pressupõe que a solicitação
se refira à disciplina de Geometria Descritiva II e esclarece que a data de entrega do trabalho e os critérios
de avaliação foram apresentados previamente para os alunos. Além disso, os atestados apresentados não
condizem com o horário estabelecido para a entrega do trabalho. O décimo segundo requerente é Igor de
Lima Moraes, que solicita trancamento fora do prazo na disciplina Tópicos em História das Cidades e tem
o pedido deferido. A décima terceira requerente é Jeane Campus de Souza, que solicita retirada de faltas
na disciplina Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo nas datas 28/01/2020 e 29/01/2020.
Sivalnice seguirá a mesma solução que será adotada na situação da Carolina Reichert do Nascimento. A
décima quarta requerente é Vanessa Faria Cavalcante Sampaio, que solicita trancamento fora do prazo na
disciplina Políticas Habitacionais, dando como justificativa o ingresso recente em estágio com carga
horária de 25h semanais. O pedido da requerente terá deferimento condicionado à apresentação de
documento comprobatório do estágio. O décimo quinto requerente é Vinicius Araújo Costa, que solicita
matrícula fora do prazo na disciplina Informática Aplicada à Arquitetura e urbanismo – Turma 2 e tem o
pedido indeferido por se ter transcorrido mais de 25% do semestre letivo, conforme rege o parágrafo 2º do
Art. 78 da Resolução nº 23, de 16 de maio de 2019. Osnildo comenta sobre a cobrança dos alunos com
relação ao uso da plotter e que tentará resgatar as informações e definições tratadas em reuniões anteriores
para dar continuidade ao assunto na próxima reunião do Colegiado. Jurema lembra que o tema já foi
discutido em reuniões anteriores e que existe uma normativa escrita por Delânia sobre o uso do
equipamento, tendo ficado indefinido se as impressões seriam feitas por um monitor ou pelo professor.
Helder sugere que seja feito um encontro com os alunos para discutir sobre as Normas Acadêmicas do
Ensino Superior. Será utilizada a reunião do dia 20/03/2020 para informar aos alunos sobre a importância
de conhecer tais Normas. Lanara fala sobre algumas demandas dos estudantes, como o uso da impressora
plotter; sobre a necessidade de se repensar os sábados letivos com relação à segurança do Campus,
planejamento das aulas e funcionamento da lanchonete; da necessidade de se ter acesso ao contrato da
lanchonete para verificar as restrições, deveres e obrigações da empresa licitada; sobre os aparelhos de
Topografia, que estão danificados e os alunos, sem aula prática; sobre o uso do Laboratório
de Conforto Ambiental; sobre a revalidação dos crachás dos alunos e atualização do SUAP pelos
professores. Lanara fala que as demandas também foram encaminhadas para o setor administrativo,
porém, não obteve resposta. Sandra sugere que a Coordenação encaminhe uma solicitação ao DEPAD
pedindo apoio nas questões de segurança, merenda, servidores e funcionamento da biblioteca durante os
sábados letivos. Com relação aos crachás dos alunos, Sandra informa que não serão mais renovados e os
alunos terão que utilizar o comprovante de matrícula como substituto àquele documento. Nada mais
havendo a tratar, eu, Sivalnice Santos, 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 03/09/2020, às 11:24, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SIVALNICE CONCEICAO DOS SANTOS, Professor(a)
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 10/09/2020, às 09:28, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JUREMA MOREIRA CAVALCANTI, Professor
Efetivo, em 14/09/2020, às 05:10, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por HELDER RIBEIRO DA SILVA, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, em 17/09/2020, às 06:43, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA SAMARA PIRES FARIAS, Professor Efetivo,
em 18/09/2020, às 10:03, 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 21/09/2020, às 08:21,
conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Lanara da Silva Barreto Pinheiro dos Santos, Usuário
Externo, em 21/09/2020, às 09:12, 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 1574555 e o código CRC 3241CF6D.
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