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1 Informes Gerais

2 Processo 23326.000955.2022-11

3 Planos de disciplinas

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL - CAMPUS JOÃO PESSOA

ATA 1/2022 - CBEC/UA1/UA/DDE/DG/JP/REI TORI A/I FPBATA 1/2022 - CBEC/UA1/UA/DDE/DG/JP/REI TORI A/I FPB

1. DADOS DA REUNIÃO:

2. PAUTA:

3. DISCUSSÃO DA PAUTA 

A reunião foi iniciada às quatorze horas e sete minutos do décimo primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e

vinte dois, reuniram-se de forma remota, através da plataforma Google Meet, os membros do Colegiado do Curso de

Bacharelado em Engenharia Civil, IFPB campus João Pessoa, par cipando os seguintes membros: a coordenadora do

curso Mellyne Palmeira Medeiros; os docentes Alexsandra Rocha Meira, Juarez Everton de Farias Aires, Renata Paiva da

Nóbrega Costa e Sara Fragoso Pereira; a representante discente Bruna Karla Antenor dos Santos. A professora Mellyne

Palmeira Medeiros leu a pauta da reunião. Na sequência, iniciou-se os informes gerais com a apresentação da datas

importantes dos procedimentos acadêmicos no período le vo de 2022.1. Foi informado que a par r do presente

semestre le vo a inserção dos docentes nos respec vos diários está vinculada a elaboração dos planos de disciplinas. O

segundo ponto de pauta trata do Processo 23326.000955.2022-11 referente a solicitação do discente Maurício Pessoa

Fonseca (matricula 202122220033) para trancamento de matricula do período le vo 2021.2; a jus fica va da solicitação

do discente foi em relação a dificuldade de acesso à plataforma de ensino, causada pela circunstância da pandemia

covid-19. Todavia, a professora Renata Paiva da Nóbrega Costa verificou que o discente estava matriculado na sua

disciplina de Introdução à Engenharia Civil, onde acessou a plataforma de ensino no início do período le vo de 2021.2 e

realizou a primeira a vidade avalia va da disciplina. A professora Mellyne Palmeira Medeiros apresentou o histórico

parcial do discente onde foi verificado que a mesma situação aconteceu na disciplina de Desenho Técnico. A professora

Alexsandra Rocha Meira ques onou a data da solicitação do discente que só requereu o trancamento no período de

exames finais. Por fim, os membros avaliaram que a jus fica va do discente e votaram pelo INDEFERIMENTO do pedido.

Em seguida, a professora Mellyne Palmeira Medeiros apresentou o terceiro ponto de pauta que trata da apreciação dos

planos de disciplinas dos componentes curriculares ofertados no período de 2022.1. A professora Mellyne Palmeira

Medeiros ressaltou que docentes foram orientados na elaboração dos planos de disciplinas através da Instrução

Norma va 02/2021 - PRE/REITORIA/IFPB. Assim como, a mesma relatou que realizou uma avaliação prévia de todos os

planos de disciplinas encaminhados para CBEC-JP, com base neste documento norma vo. O professor Juarez Everton de

Farias Aires recomendou a aprovação em lote dos planos de disciplinas já apreciados pela coordenação. Desta forma, por

unanimidade, os planos de disciplinas foram aprovados e serão publicados no endereço eletrônico do IFPB. Ainda, a

professora Mellyne Palmeira Medeiros informou que apenas 06 (seis) docentes estão com pendência no envio do planos

de disciplinas dos seus respec vos componentes curriculares. Ficou encaminhado que a coordenação do curso irá

proceder a apreciação dos planos de disciplinas como foi realizada com os aprovados pelo Colegiado. Nada mais havendo

a tratar, às 14h39min, a professora Mellyne Palmeira Medeiros deu por encerrada a reunião.
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