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ATA

 

BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO

IFBA - CAMPUS BARREIRAS

 

 REUNIÃO COLEGIADO - 23/08/2019

 

Em reunião realizada no dia 23/08/2019, às 14:00h, na sala da COARQ, Campus Ifba
Barreiras, estavam presentes os professores Jurema Cavalcanti, Helder Ribeiro, Osnildo Wan-Dall, a
estudante Lanara Pinheiro, representando os discentes, e Delânia Azevedo representando a Coordenação
de Arquitetura e Urbanismo. A coordenadora inicia a reunião seguindo a pauta. O primeiro ponto trata
sobre a necessidade de ajuste de horário da reunião, conforme previsto no calendário do semestre, de
14:30h para às 14h, em virtude de uma demanda do EAUU que realiza as reuniões do grupo nas tardes de
sexta-feira. O segundo ponto, trata da necessidade de alteração na portaria do colegiado, devido à entrada
de Shirley Pimentel (pedagoga do campus), em atendimento às demandas das Normas Acadêmicas
vigentes; a saída de Diego Carvalho, por motivos pessoais; e à proposta de consultar os novos professores
do campus para que os interessados se manifestem em integrar o corpo colegiado, após consulta, será
solicitada nova portaria com as alterações correspondentes. Delânia informa sobre andamento do processo
da professora Jéssica Mayana, com pedido de mudança de carga horária de 20h para 40h; ela buscou
informações sobre como proceder com essa solicitação e foi informada que o servidor é quem faz a
solicitação, com isso, a entrada no pedido foi feita nesta data, pela professora (este não constitui um dos
pontos de pauta, mas Delânia deu o informe para acompanhamento de uma decisão anterior feita pelo
colegiado). O terceiro ponto da reunião trata do processo da aluna Ana Angélica que mudou-se para
Portugal e está com um processo de trancamento total de matrícula, via procuração. O prazo terminou no
dia 16/08 e a solicitação já foi feita à CORES, porém o setor ainda não registrou no sistema. O quarto
ponto de pauta diz respeito à estudante Áurea Gumes que sofreu um atropelamento e quebrou o pé. A
aluna entrou com atestado de 15 dias e, após retorno ao médico, registrou novo atestado de 30 dias, o que
garante à estudante, atendimento domiciliar. Tal atendimento, pode ser contemplado por atividades
enviadas por e-mail, no entanto, não contempla as disciplinas práticas. Desta forma Delânia pergunta
como abordar a questão com as professoras de projeto: Damile e Sivalnice. Jurema sugere que seja
proposto atendimento por Skype; Delânia sugere perguntar se a aluna não tem interesse em efetuar
trancamento na disciplina; Lanara sugere buscá-la em casa, fazendo uso de cadeira de rodas. Jurema
questiona se isso não causaria problemas, uma vez, que ela está de atestado e estaríamos retirando-a de
casa; Osnildo considera que se a atividade for em dupla, o trabalho poderia ser feito conjuntamente e o(a)
colega que estiver fazendo dupla com a estudante, faria o acompanhamento em sala com as professoras,
intercalando trabalho em casa e acompanhamento em sala. Esta foi a proposta aceita e Delânia conversará
com as professoras. O quinto ponto de pauta trata de “Composição Arquitetônica”, Delânia diz que no
Suap, há possibilidade de cadastro de projeto de ensino e que talvez essa fosse uma saída importante para
fazer registro no sistema de que o curso foi ofertado. Osnildo vai procurar saber quais são as solicitações
de registro para que ambos professores possam registrar o curso de acordo com o certificado emitido. O
sexto ponto refere-se à solicitação de Anderson Pignata à Coordenação do curso para elaboração de uma
proposta de cenário para compor o Workshop IEL de Carreiras ocorrido no início do mês de agosto, além
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de propor levar os alunos para divulgação frente às empresas de estágios. Delânia entende que elaborar
uma proposta de cenário para um evento privado não compete ao curso de Arquitetura e Urbanismo; levar
os estudantes para que as empresas os conheçam, acaba por expô-los e não concorda que essa seja uma
boa forma de promover a divulgação do curso. Todos concordam com essa posição e Delânia sugere que
seja elaborado um banner, que mostre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos no âmbito do
bacharelado, como forma de divulgação do curso. Encerrados os pontos de pauta, Delânia abre a palavra
para a representante estudantil. Lanara reforça pedido da estudante Ana Angélica; solicita novamente o
acesso à internet no prédio VI, ao que Delânia informa que já foi feito pedido no SEI e sugere articulação
com os estudantes do curso de Engenharia de Alimentos para que reforce a demanda frente à
administração. Lanara continua, dizendo que a plotter do campus ainda não funciona, ao que Delânia
responde dizendo que Josetênio informou que a compra da peça só é possível através de compra pelo
Mercado Livre, cuja aquisição não é possível de ser feita pelo IFBA. Helder sugere abrir contrato de
serviço que se responsabilize pela manutenção do equipamento. Por último, Lanara informa que a CORES
continua se recusando a registrar atestados, ao que Delânia sugere levar reclamação para o Desup. Helder
diz que o horário da reunião do colegiado para ele é inconveniente, pois dá aula pela manhã e à noite e
Delânia fica de fazer esse ajuste. Delânia lembra da reunião geral a ser realizada com todos os estudantes
do curso no próximo dia 28 e pede sugestão de pauta. Helder sugere elaborar demandas a partir desta
reunião (como demanda de salas, internet, etc.) para ser encaminhada à direção quando da posse do novo
diretor. Para finalizar, Delânia retoma o caso da estudante Fernanda Rospi que, pela regra das Normas
Acadêmicas vigentes, após fazer matrícula, o aluno que não comparecer por 30 dias, automaticamente será
desligado do curso, desta forma, a estudante entraria na nova regra. Nada mais havendo a tratar eu, Jurema
Cavalcanti, lavro e assino esta ata que será também assinada por todos os presentes.
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