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ATA

 

BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO

IFBA - CAMPUS BARREIRAS

 

 REUNIÃO NDE - 06/03/2020

 

Em reunião realizada no dia 06/03/2020, às 16:30h, na sala da COARQ, IFBA – Campus
Barreiras, estavam presentes os professores Sivalnice dos Santos, Regina do Nascimento Gomes Xavier,
Josetenio Gonçalves da Silva Melo e Osnildo Wan-Dall, representando a Coordenação de Arquitetura e
Urbanismo. Osnildo inicia a reunião informando sobre a quantidade de reuniões no semestre, que o PPC
está aprovado e publicado no site, informou sobre a nova portaria com a exclusão do nome da professora
Jurema, em conversa com o professor Jean, o mesmo perguntou sobre o que falta para o reconhecimento
do curso pelo MEC, falou da ideia de IFBA com a Reitoria de fazer um simulado de avaliação do curso. O
professor Josetenio informou que inicialmente vem uma equipe interna do IFBA, para fazer avaliações,
sugestões. O professor Osnildo sugeriu que a comissão poderia ter componentes da UFOB, no entanto
Jean informou que a visita do MEC poderia acontecer a qualquer momento, então o simulado não teria
tempo hábil para implementar as sugestões. Professor Josetenio acha que mesmo sem saber quando o
MEC faria a visita, era válido a execução do simulado, pois assim ter-se-ia um feedback que possibilitaria
o ajuste de alguns itens. Também falou sobre a regulamentação do uso dos laboratórios, sugeriu pegar a
última avaliação do MEC para verificar os pontos não atendidos. Sugeriu entrar em contato com alguém
de fora que já tenha feito o reconhecimento de um curso de arquitetura para compor a comissão interna.
Osnildo sugeriu o nome da professora Damile. Osnildo informou que os livros estão em processo de
aquisição, em conversa com Jean, este informou que não houve negativa para nenhum dos itens da relação
dos livros. Josetenio pede que seja marcada uma reunião com o setor para informar sobre como o processo
de aquisição dos livros ou conversar com o chefe do DEPAD. Josetenio acha que o professor não deve
pesquisar preço de livros e sim o setor de compras. Regina cita que a bibliografia que temos prejudica a
avaliação. Josetenio sugere conversar com DEPAD para priorizar a compra dos livros por causa da
avaliação. Não se sabe quando foi feita a última aquisição de livros. Osnildo diz que foram feitas normas
específicas dos laboratórios, Josetenio diz que vai procurar a professora Jéssica para saber o que foi feito,
ficando de verificar quantos laboratórios existem para providenciar os livros-atas de ocorrências. Osnildo
cita que os laboratórios são os das salas 302, 309, 405, 610 e 611. Josetenio cita os laboratórios de
Materiais, Tecnologia, Instalações Elétricas e Hidrossanitárias. Osnildo fala da mudança do nome do
Laboratório de Maqueteria para Oficina de Maquetes e sugere verificar quais seriam as normas para
utilização, sugeriu também a criação de um concurso interno para que os alunos concebessem a
identificação das salas 610 e 611 do Prédio VI. Regina avisará aos alunos para retirarem objetos e
utensílios que não fazem parte do laboratório. Osnildo informou que as avaliações docentes serão
arquivadas na coordenação. Josetenio informou que a comissão do MEC conversará com os professores
sem a presença do coordenador. Josetenio sugere que os resultados das avaliações sejam informados à
Direção. Osnildo falou do documento Instrumento de Avaliação de Curso de Graduação e sugeriu que
todos lessem para que na próxima reunião fosse discutido. Josetenio sugeriu conversar com o pessoal da
comissão interna de avaliação. Sobre monitoria voluntária, Osnildo citou que tem três professores
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interessados, Sivalnice, Helder e Ricardo. Josetenio sugere buscar ajuda junto às coordenações de
Engenharia de Alimentos e Matemática para tirar dúvidas sobre a monitoria. Sobre o Laboratório de
Conforto Ambiental, Osnildo citou a emenda parlamentar que estava sendo escrita por Delânia, porém
acha que ainda não foi finalizada. Josetenio sugere que seja desenvolvido o projeto com planilha
orçamentária e depois enviar para o DESUP e Gabinete. Sobre a projeção da carga horária dos professores
e disciplinas para 2020.1, Osnildo informou que foi enviado ao DESUP uma planilha com a carga horária
e que há necessidade da professora Jéssica se tornar DE e que sejam contratados 02 professores
substitutos, uma vez que começarão as orientações para o TCC, caso não seja atendido, os alunos da
metade do curso poderão ser prejudicados, uma vez que serão priorizados os alunos do início e final do
curso, além disso serão ofertadas a disciplina Fundamentos do TCC, além de duas turmas de Edificações.
Josetenio sugere que seja feito um documento único entre a CEDIF e a COARQ sobre as cargas horárias.
Osnildo foi informado que professor substituto pode orientar TCC, Sivalnice e Regina chamaram atenção
que o professor substituto tem um tempo definido, além de poder sair a qualquer momento. Sobre o TCC,
Osnildo colocou a necessidade de discussão de como serão os trabalhos. Sivalnice informa que o TCC é
um projeto. Osnildo informa que a disciplina Estética e História da Arte será ofertada com o professor
Maurício. Sobre a possibilidades de oferta de disciplina/minicurso/projeto de extensão em Paisagismo,
Osnildo informa que tem uma professora do IFTO que fará, através de uma cooperação técnica entre o
IFBA e o IFTO, e terá a duração de um ano e que tem a ideia da criação de um viveiro de espécies
botânicas no campus. Sobre disciplinas previstas, como Normas de Desempenho, Patologia das
Construções, Introdução às Técnicas Digitais, etc., Osnildo sugere que sejam pensadas para serem
ofertadas a partir do próximo semestre. Na projeção feita por Osnildo, não foi considerada disciplina
optativa ministrada por arquiteto e urbanista por causa da carga horária. Poderiam ser ofertadas as
disciplinas optativas: Gestão Ambiental, Alvenaria Estrutural, Compreensão de Texto em Língua
Espanhola, Libras e Tópicos em História das Cidades. Sivalnice cita a dificuldade de trabalhar com
softwares pagos. Josetenio sugere que a instituição forneça um curso de Revit para os professores. Osnildo
informa a ementa da disciplina Introdução às Técnicas Digitais para Arquitetura e Urbanismo, bem como
informa que tem dois créditos, 30h, pré-requisito Informática Aplicada à Arquitetura. Josetenio pede que
seja verificado se a aquisição de softwares está no plano de metas. Sivalnice informa que tem alguns
softwares com licença educacional. Regina informa que o software SketchUp está começando a exigir
pagamento, além disso a instituição não tem licença do BIM, prejudicando dessa forma os alunos do
curso. Sobre o Fluxograma do curso e pré-requisitos, Osnildo trouxe uma sugestão do professor Igor
Cássio que Matemática II fosse pré-requisito para Sistema Estrutural I. Sivalnice informa também que
Informática Aplicada não tem como pré-requisito Desenho, o que gera dificuldades. Regina sugere que a
aquisição das licenças dos softwares sejam colocadas na emenda parlamentar. Osnildo informa que o
professor Anselmo pediu para que Materiais de Construção seja pré-requisito para Tecnologia das
Construções. Sobre a manutenção e uso de equipamentos, Osnildo informa que o professor Paulo
Francisco relatou que tem equipamentos de topografia danificados e que em função disso as aulas práticas
foram suspensas. Sobre o uso da plotter, Josetenio informa que ficou definido em reunião que esta iria para
o setor gráfico, quando o aluno quisesse imprimir um arquivo, de acordo com uma cota, o arquivo deveria
ser enviado para o setor gráfico que faria a impressão. Josetenio informa também que não sabe se houve
algum comunicado com o setor gráfico. Para que a plotter seja transportada para a gráfica, deverá ser
solicitada a mudança junto ao DEPAD, no setor de patrimônio. Sivalnice informa que não ficou definido
como seria a plotagem, bem como a entrega dos trabalhos para os alunos. Josetenio sugere envolvimento
dos alunos do CACAU na operacionalização da plotter. Josetenio pergunta como está o escritório modelo.
Osnildo informa que há alunos interessados em fazer disciplinas em outras instituições, e foi informado
por Jean que não é algo do campus, que é através de edital PROEN/Reitoria, sendo o último publicado em
2018. Sobre disciplinas isoladas, ainda não se tem retorno do DESUP. Osnildo citou exemplo de uma
professora paisagista que tinha estudado também disciplinas de agronomia e ciências biológicas como
complementação de sua formação em arquitetura e urbanismo. Sivalnice citou que fez uma disciplina na
faculdade de dança, e sugere que seja feito contato com outras faculdades para disponibilizar vagas e
ofertar no curso aqui do IFBA. Nada mais havendo a tratar, eu, Josetenio Melo, 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 12:26, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SIVALNICE CONCEICAO DOS SANTOS, Professor(a)
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do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 10/09/2020, às 09:34, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por REGINA DO NASCIMENTO GOMES XAVIER,
Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 10/09/2020, às 15:21, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSETENIO GONCALVES DA SILVA MELO,
Professor Efetivo, em 18/09/2020, às 10:43, conforme decreto nº 8.539/2015.
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