
14/10/2020 :: SEI / IFBA - 1563884 - Ata ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1896491&infra_siste… 1/2

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Gileno de Sá Oliveira, 271 - Bairro Recanto dos Pássaros - CEP 47808-006 - Barreiras - BA - www.portal.ifba.edu.br 

ATA

 

BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO

IFBA - CAMPUS BARREIRAS

 

 REUNIÃO NDE - 06/09/2019

 

Em reunião realizada no dia 06/09/2019, às 14h, na sala da COARQ do IFBA – Campus
Barreiras, estavam presentes os professores Anselmo, Herbert, Jurema, Osnildo, Regina e Delânia, esta
representando a Coordenação de Arquitetura e Urbanismo. Delânia fala que convidou professores novos
para a nova formação do NDE e que a professora Regina demonstrou interesse pelo convite. Delânia
apresenta Regina e informa que o seu nome constará na nova portaria do NDE. Situa-se as frentes de
trabalho do Núcleo desde a videoconferência com Isis (Reitoria), em particular, o ponto da revisão do
PPC. Relativamente à sua permanência e possível desligamento futuro no NDE, Herbert repassa
conjecturas, a partir de conversa com Dicíola, sobre edital de remoção interna do IFBA e portarias
possíveis advindas. Opta-se pelo envio do PCC para a próxima sexta-feira, 13 de setembro, com a
concordância de todo o grupo. Delânia reporta sua recente ida à Salvador, por convocação da Reitoria, e
solicitação para que o texto do PCC seja, agora, enviado ao CONSEPE. O texto está na fase de formatação
final, a cargo da Comissão de Revisão. Delânia comenta sobre e-mail enviado por Jaqueline, coordenadora
do curso Técnico em Edificações do campus, sobre alguém da área de Arquitetura e Urbanismo assumir o
seu cargo a partir do próximo mês, o que permitiria ainda uma conversa mais direta entre ambos os cursos.
Dos professores arquitetos e urbanistas, o único DE que ministra, atualmente, aulas para o curso de
Edificações, é Marcos. Regina teria demonstrado interesse não fosse a eminente defesa de doutorado,
prevista para junho do próximo ano. Além do nome de Marcos, cogitam-se também os nomes de Damile e
Sivalnice. Concorda-se sobre a importância de que esse próximo coordenador também ministre,
concomitantemente, aulas no referido curso. Delânia repassa informação de Josetênio de que a plotter o
campus está funcionando. Deve-se pensar seu uso, considerando a reserva de insumos disponível no
campus (tinta preta e rolos sulfite) e a sugestão de Josetênio de que o equipamento fique alocado na Sala
309, bem como a indicação de que as impressões sejam feita diretamente de arquivos PDF via software
por intermédio da TI, aos cuidados de um professor responsável manipulando a máquina. Anselmo lembra
a situação atual de contingenciamento e sugere criação de e-mail específico para esse trâmite e Regina
sugere cotas de uso por aluno. Acorda-se que a plotter seja mantida na Sala 407, com acesso exclusivo do
professor e que seja permitida apenas uma impressão de trabalhos por equipe de alunos (quando de
entrega parcial ou final, a ser definido), com duas opções de data de impressão para cada turma, a serem
estipuladas pelo professor responsável pelo equipamento. Delânia fala sobre a necessidade da criação de
regras para o uso do forninho de pizza do campus: porta de vedação para a lenha, pá de pizza e placa de
sinalização do risco de queimadura. Pensa-se sobre a possibilidade de cobertura para a área, com telhas
cerâmicas existentes, lonas. Delânia conversará com os alunos Igor e Ezequiel para re/pensar o projeto
desenvolvido por eles para a área na disciplina de Morfologia da Paisagem (Paisagimo I). Delânia pensa
no projeto da equipe da aluna Camila, na mesma disciplina, para o uso das telhas existentes. Herbert
informa que a aluna Áurea já tem o projeto de um pergolado detalhado para a cobertura da área em
questão. Delânia sugere processo SEI informando as regras de uso do equipamento. Decide-se que a chave
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do forninho ficará na sala da COARQ, retirada mediante assinatura de termo de responsabilidade de uso
do aluno do Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo. Para os alunos do curso Técnico em Edificações,
far-se-á necessária a presença de professor para uso do equipamento. Sobre avaliação das disciplinas pelos
alunos, Delânia informa a existência de norma para avaliação semestral, mas só valida se tramitada pela
comissão (CPA) do campus, que avalia e envia para a CPA da Reitoria. Esse processo deve ter celeridade,
uma vez que estamos na eminência de receber a vista do MEC. Indica-se a necessidade de incitar ao
gabinete da Direção a existência de uma CPA atuante no campus para, em seguida, validar as avaliações.
Indica-se também sobre a necessidade de pontuar sobre acesso à Sala 610 (chave) em reunião aberta do
DEPEN. Define-se que a próxima reunião do NDE será antecipada em um dia, para 17 de outubro, às
13h30. Discute-se sobre tabulação e motivos das questões da avaliação. O NDE entendeu que a avaliação
atual é muito subjetiva. Herbert e Regina ficam responsáveis por redigir um novo modelo de avaliação, a
ser entregue antes da próxima reunião do NDE. Os alunos deverão enviar as avaliações futuras por e-mail.
Herbert lembra que estamos deixando de lado outras questões de NDE ao protagonizar o PPC. Delânia
fala da importância do documento e repassa apontamentos de Claudia (Reitoria) sobre infraestrutura do
curso, tais como falta de sala de professores, tema sobre o qual o Núcleo também deverá se debruçar (é
necessário que ao menos solicitemos itens de deficiência infraestrutural). Herbert pergunta sobre
internacionalização do curso e Delânia indica que há um processo SEI com duas vagas abertas para alunos
estrangeiros para o curso AU-IFBA. Nada mais havendo a tratar, eu, Osnildo Wan Dall, lavro e assino esta
ata que será assinada por todos os presentes.
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