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BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO

IFBA CAMPUS BARREIRAS

REUNIÃO DE COLEGIADO - 17/03/2021

 

 

Em reunião realizada no dia 17 de março de 2021, às 16h, por videoconferência, estavam
presentes os professores membros do Colegiado, Josetenio Melo, Jurema Cavalcanti, Sivalnice dos
Santos; Shirley Pimentel, membra representante da área técnica pedagógica; as estudantes Lanara Pinheiro
e Millena Cintra, membras representantes do corpo discente; Tatiane Alves, Coordenadora de Registros
Escolares (CORES) do campus, convidada; a estudante Franciele Lopes Rêgo, convidada; e o professor
Osnildo Wan-Dall, membro representante da Coordenação de Arquitetura e Urbanismo, presidente da
sessão. Osnildo inicia a reunião perguntando se algum dos membros presentes gostaria de se voluntariar
para a redação da ata da sessão. Shirley se solidariza e diz poder contribuir, caso não houvesse outros
voluntários. Osnildo prossegue, então, com o primeiro item da pauta, que versava sobre as disciplinas do
semestre letivo 2020.1, subdivididos nos seguintes tópicos: demandas e ofertas; modalidade das
disciplinas pendentes (2019.2); distribuição das disciplinas e carga horária docente. Osnildo mostra a
relação atualizada de demanda e oferta de disciplinas para o semestre letivo 2020.1 no modo Atividades de
Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPE), ainda, porém, sem a certeza de alguns nomes de
professores ministrantes - a exemplo de “Estética e História da Arte” (pendente do semestre 2019.1, para a
Turma 2019) e “Metodologia do Trabalho Científico”. O coordenador fala sobre a reunião ocorrida entre
ele, o professor Diego Carvalho e o Diretor de Ensino, Sr. Anderson Almeida, e sobre a resposta a ser dada
pelo campus quanto à oferta das disciplinas de área de história nos diversos cursos, e informa os nomes
dos professores da área técnica de Engenharia Civil que atuarão no curso nesse semestre, deliberados em
reunião da Coordenação de Edificações, ocorrida no último dia 10 de março. Osnildo destacou que quando
do planejamento das AENPE, em meados do semestre anterior, defendeu a não oferta de disciplinas
práticas remotamente, porém, com novas e atuais discussões, dada a falta de previsibilidade de fim da
pandemia do COVID-19, decidiu-se, na última reunião de Colegiado de curso, realizada na semana
anterior, no dia 10 de março (conferir ata publicada na página web do curso), que tais disciplinas serão
ofertadas, tendo em vista a importância de se manter as atividades do curso em andamento. Destacou que
alguns estudantes sinalizam insatisfação com a proposta do ensino remoto de disciplinas práticas e que,
por isso, foi feita uma reunião geral de curso para ouvi-los/as, na semana anterior, no dia 10 de março, às
19h. Como desdobramento dessa reunião, e por sugestão da CORES e dos próprios estudantes, o
coordenador elaborou um formulário para consulta aos discentes, a fim de saber suas opiniões sobre a
oferta das disciplinas em 2020.1. O formulário serviria ainda, sobremaneira, para ouvir as demandas
particulares dos estudantes, inclusive, quanto a possíveis choques de horários em grades de estudantes
dessemestralizados ou portadores de diploma. Retomando brevemente a reunião geral citada, o
coordenador expôs o receio de os estudantes veteranos (em particular, da Turma 2016) em cursar,
concomitantemente e de modo remoto, a disciplina “Fundamentos do Trabalho de Conclusão de Curso” e
as duas últimas disciplinas de projeto do curso, pendentes para o 9º semestre: “Projeto de Arquitetura VI”
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e “Projeto Urbanístico III”. Na questão da modalidade de oferta das disciplinas pendentes (2019.2),
explica o formulário elaborado, apresentando as questões feitas, os gráficos gerados, enfim, um resumo
das respostas coletadas. Uma das questões do formulário torna-se chave para a sessão, pois implica na
decisão sobre ofertar as disciplinas práticas pendentes todas do início ou em dois diários, considerando-se
tanto a continuidade da carga horária cursada presencialmente em 2019.2, quanto a sua anulação, para os
alunos que quisessem cursar as disciplinas desde um seu reinicio. Dito de outro modo, as propostas
versavam sobre ofertar as disciplinas pendentes integralmente ou sobre a oferta apenas da carga horária
restante do semestre letivo 2019.2. Após a apresentação do resultado da consulta aos/às discentes e do
debate entre os membros, Tatiane Alves, coordenadora da CORES, informou que há possibilidade de
migração, no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), dos diários das disciplinas de 2019.2
para o semestre letivo 2020.1. Falou-se sobre a não ampliação do número de estudantes por turma nas
disciplinas práticas, até mesmo pelo que garante o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) nesse sentido, uma
vez que tal situação impactaria no planejamento e na execução das aulas. O coordenador apontou o modo
como realizou a distribuição das cargas horárias das aulas para cada disciplina, divididas entre síncronas e
assíncronas. De uma maneira geral, houve uma equalização (50% de carga horária síncrona e 50% de
carga horária assíncrona). Apresentou uma proposta de distribuição das disciplinas por docentes, com
detalhamento de carga horária, quantidade de turmas necessárias por ementa, nome do professor
responsável, observações gerais, etc. Retomando a questão-chave supracitada, Shirley defende a oferta das
disciplinas práticas pendentes desde o início, podendo os 37% (média) cursados presencialmente serem
considerados como revisão de conteúdo. Indica que, do ponto de vista pedagógico, retomar as disciplinas
do exato ponto onde pararam quando do início da pandemia seria pouco proveitoso para o processo de
ensino-aprendizagem. Josetenio também defende que essas ofertas precisam acontecer do início. Jurema
acha que seria complicado administrar tal situação, entendendo também o direito do aluno de não abrir
mão da carga horária e das notas eventualmente já obtidas. Tatiane diz que esse é um direito do
aluno “entre aspas”, e fala sobre interpretação do Art. 5º da Resolução nº 30, de 23 de dezembro de 2020,
que altera as normas acadêmicas emergenciais e provisórias para as AENPE durante o período de
suspensão das atividades presenciais, onde é dito ficar “garantido à/aos estudantes o direito de
continuidade dos estudos nos componentes curriculares nos quais estão matriculados, de forma presencial,
que deverão ser retomados da etapa em que foram suspensos, conforme planejamento acadêmico adotado
pelos campi”. Tatiane frisa a palavra “etapa”. Sivalnice pondera como será registrada a revisão do
conteúdo garantida pela citada Resolução em dois diários, e Tatiane diz que isso não seria um problema.
Tatiane coloca que o entendimento dos gestores do campus é que o estudante que não quiser aderir ao
modo AENPE pode ter seus estudos continuados de modo presencial depois, e é aí que estaria o seu direito
garantido por essa Resolução. Tatiane afirma, ainda, que a organização do campus pode definir se as
disciplinas devem recomeçar do início ou não. Corrobora com a ideia de que seria mais prejudicial ao
estudante continuar seus estudos a partir dos 37% cursados presencialmente, em particular, se o campus
não tiver infraestrutura para tal realidade. Tatiane lembra que os conteúdos pendentes terão que ser
revistos, indiscutivelmente, até porque a disciplina pode vir a ser ministrada por outro docente, mas que,
no entanto, a garantia da vaga do estudante nela matriculado existe. A coordenadora pondera que, quando
do modo presencial, também será necessário retomar as disciplinas do início, e se terá passado mais tempo
ainda desde que elas foram interrompidas. O direito do estudante seria, então, a prioridade de vaga, caso
ele queira cursar, posteriormente, de modo presencial, as partes pendentes das disciplinas. O Colegiado
entra em votação a respeito da questão, seguindo-se este resultado: 1. Pela reinício das disciplinas práticas
pendentes de 2019.2: totaliza 3 votos; 2. Pela oferta de 2 diários simultâneos e coincidentes: totaliza 4
votos, configurando-se esta última como proposta vencedora. Tatiane sugere a elaboração de outro
formulário, para saber quais são os estudantes que não querem cursar essas disciplinas agora, de modo
remoto; os que vão cursar a partir das 37%, fazendo revisão optativa do conteúdo, comparecendo desde o
início às aulas (9 de abril); e os que querem retomá-las do início, abrindo mão de carga horária cumprida e
notas obtidas. Dando sequência, Osnildo trata do segundo ponto da pauta, sobre a oferta da
disciplina “Fundamentos do Trabalho de Conclusão de Curso” (TCC 1), e questiona se se pode não ofertá-
la nesse semestre e/ou ofertá-la em 2020.2. Franciele expõe a demanda de um grupo de estudantes da
Turma 2016 a que ela representa na sessão para que, caso seja ofertada em 2020.1, também o seja no
semestre seguinte. Josetenio acredita que a demanda pode ser ajustada e que a disciplina pode, sim, ser
adiada para o outro semestre, atendendo os estudantes agora e, assim, tentar regularizar a situação. Millena
corrobora, diz que seria até perigoso ofertar TCC 1 somente agora, em concomitância com as últimas
disciplinas de projeto do curso, devido à alta carga horária do conjunto, e pondera que, às vezes, o
estudante pode não estar ciente dessa equação. É cogitada a verificação sobre a possibilidade da não oferta
da disciplina nesse momento; caso contrário, a ofertaríamos agora e também no próximo semestre.
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Sivalnice sugere que a oferta seja feita em ambos os semestres. Fica estabelecido, por fim, que
o Colegiado se compromete a ofertar a disciplina em questão tanto agora, quanto no próximo semestre.
Fica decidido, ainda, que os estudantes que sinalizaram cursar a disciplina nesse momento seriam
consultados para a confirmação dessa demanda, uma vez que, sendo ofertada também em 2020.2, talvez
alguns estudantes não a quisessem cursar no momento. Ao final da reunião, Osnildo traz uma prévia
atualizada da distribuição da carga horária dos docentes lotados na Coordenação de Arquitetura e
Urbanismo e demais professores que ministrarem aulas no curso no semestre 2020.1. Nada mais havendo
a tratar, eu, Osnildo Wan-Dall, lavro e assino esta ata, que teve contribuições de Shirley Pimentel e que
será também assinada por todos os presentes.

Documento assinado eletronicamente por Lanara da Silva Barreto Pinheiro dos Santos, Usuário
Externo, em 29/03/2021, às 16:19, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JUREMA MOREIRA CAVALCANTI, Professor
Efetivo, em 29/03/2021, às 16:18, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SIVALNICE CONCEICAO DOS SANTOS, Professor(a)
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 30/03/2021, às 12:41, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Millena Jesus Cintra, Usuário Externo, em 05/04/2021,
às 14:56, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Franciele Lopes Rêgo, Usuário Externo, em 06/04/2021,
às 12:07, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por OSNILDO ADAO WAN DALL JUNIOR,
Coordenador(a) do Curso de Arquitetura e Urbanismo, em 06/04/2021, às 12:13, 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 08/04/2021, às 09:08,
conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por TATIANE MARIA ALVES MACHADO DOS SANTOS,
Coordenador(a) de Registros Acadêmicos, em 12/04/2021, às 11:06, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSETENIO GONCALVES DA SILVA MELO,
Professor Efetivo, em 12/04/2021, às 08:39, conforme decreto nº 8.539/2015.
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