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1 Abertura e informes gerais

2 Alteração na composição dos membros na Portaria do Colegiado do CBEC

3 Proposta de cronograma das reuniões ordinárias do Colegiado do CBEC 

4      Edital de Monitoria Voluntária para as disciplinas ofertadas no período de 2021.1

5 Registro e avaliação das atividades complementares no SUAP EDU

6 Processos de aproveitamentos de estudos 

7 Proposta de Comissão de Eventos e Desafios Acadêmicos do CBEC

8 Subcomissão Local de Acompanhamento das Atividades Não Presenciais (SLAANP)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL - CAMPUS JOÃO PESSOA

1. DADOS DA REUNIÃO:

2. PAUTA:

3. DISCUSSÃO DA PAUTA, DECISÕES TOMADAS E RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES PRESENTES/AUSENTES:

 A reunião foi iniciada às dezesseis horas e onze minutos do terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um,

reuniram-se de forma remota, através da plataforma Google Meet, o 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 Nóbrega, Breno José Santos da Silva e Renata Paiva da Nóbrega Costa; a

pedagoga Elza Galdino de Oliveira e; a representante discente Rayza Beatriz Rosa Araújo. A professora Mellyne Palmeira

Medeiros se apresentou como atual coordenadora do curso de bacharelado em Engenharia Civil (CBEC) e agradeceu o

apoio recebido pelo an go coordenador do curso Breno José Santos da Silva e pela chefe de departamento da UA1 Ana

Claudia Leão Borges. Informou, ainda, que o professor Breno José Santos da Silva será o vice coordenador do CBEC. A

professora Mellyne Palmeira Medeiros comunicou que as ausências da professora Juliana de Sá Araújo e do professor

Juarez Everton de Farias Aires foram jus ficadas. Na sequência, a professora Mellyne Palmeira Medeiros leu a pauta da

reunião. Na sequência, iniciou-se os informes gerais com a apresentação de datas importantes do calendário acadêmico

de 2021.1 e 2021.2 e a necessidade de planejamento da estrutura de oferta para as disciplinas da grade do sexto período

que será oferecida em 2021.2. O segundo ponto da pauta tratou da alteração na composição dos membros do colegiado

do CBEC, onde foi solicitada a emissão de uma nova Portaria, em virtude na mudança da coordenação e para se adequar a

Resolução 141/2015 que dispõe sobre a Regulamentação do Colegiado dos Cursos Superiores presenciais e a distância do

IFPB.  Desta forma, o colegiado do CBEC será composto pela coordenadora do curso Mellyne Palmeira Medeiros, como

presidente; quatro docentes efe vos vinculados à coordenação do CBEC são eles: o professor Breno José Santos da Silva,

a professora Alexsandra Rocha Meira Nóbrega, a professora Juliana de Sá Araújo e a professora Renata Paiva da Nóbrega

Costa; pela discente Rayza Beatriz Rosa Araújo, tendo como suplente a discente Beatriz Karla Antenor dos Santos; pelo

professor Juarez Everton de Farias Aires que ministra aula no curso, mas está lotado noutra coordenação, com sua

respec va suplente a professora Kalina Ligia Cavalcante de Almeida Farias Aires e; pela pedagoga Elza Galdino de

Oliveira, com sua respec va suplente a técnica de assuntos estudan s Natale de Góes Coelho Barbosa. O terceiro ponto

de pauta diz respeito a proposta de cronograma das reuniões ordinárias do Colegiado do CBEC, a professora Mellyne

Palmeira Medeiros apresentou os horários disponíveis para o agendamento das reuniões. Os presentes se manifestaram

sobre suas disponibilidades, sendo sugerido pela professora Alexsandra Rocha Meira Nóbrega a manutenção do horário

nas quartas-feiras as 17 horas; portanto, ficou acordado por todos a sugestão. Desta forma, para o período de 2021.1
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ficaram agendadas as próximas reuniões ordinárias para os dias 01 e 29 de setembro de 2021. Todavia, no caso de

demandas urgentes serão agendadas reuniões extraordinárias. O quarto ponto de pauta é referente a apresentação da

Minuta do Edital nº 01/2021 para o Processo Sele vo para preenchimento de vagas rela vas ao Programa de Monitoria

Voluntária do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, que foi elaborado a par r de um formulário encaminhado aos

docentes do curso para consulta da necessidade de monitoria nas disciplinas ofertadas no período de 2021.1. O professor

Breno José Santos da Silva sugeriu que houvesse a inserção de uma prova no processo de avaliação e, por sua vez, a

pedagoga Elza Galdino de Oliveira sugeriu uma entrevista. A professora Mellyne Palmeira Medeiros concorda que o

processo de seleção com parâmetros de avaliação além dos critérios de desempenho na disciplina que o candidato

pleiteia monitoria e do coeficiente de rendimento escolar seria mais eficiente; mas ressaltou que devido o calendário

está bem reduzido, tal alteração iria aumentar o cronograma previsto no edital, deste modo, sugeriu que a inserção de

mais critérios fosse introduzida em futuros editais. Portanto, ficou acordado as sugestões e a minuta foi aprovada por

todos. O quinto ponto de pauta corresponde ao registro e avaliação das a vidades complementares no SUAP EDU, que

de acordo o PPC do Bacharelado em Engenharia Civil exige do aluno o cumprimento de 100 horas de a vidades

complementares para a integralização do currículo obrigatório mínimo, contabilizadas e comprovadas de acordo com a

tabela 13 do referido documento. A professora Mellyne Palmeira Medeiros fala que a validação de cada a vidade

complementar desenvolvida pelo aluno deve ser subme da à aprovação pelo colegiado. Em con nuidade, a professora

fala da preocupação em relação a descrição especifica de alguns itens na Tabela 13, como também na ausência de

a vidades como estagio extracurricular como consta no Regimento didá co dos cursos superiores presencias e a

distância do IFPB. Desta forma, a professora consulta os membros a respeito de uma atualização visando sanar algumas

inconsistências da Tabela. Lembrando que o PPC do curso em breve deve ter uma reformulação pensando na inserção da

curricularização da Extensão. A professora Renata Paiva da Nóbrega Costa fala que como ministra o componente

curricular de Introdução à Engenharia Civil apresenta o PCC aos discentes e verifica a necessidade da inserção do estágio

extracurricular como a vidade complementar, todavia, tem receio da alteração do PCC em curto prazo. Devido a

importância deste ponto, a professora Alexsandra Rocha Meira Nóbrega sugeriu que a discussão fosse amadurecida,

considerando como essa decisão pode impactar na avaliação do curso. Devido ao avançado da hora, a professora Mellyne

Palmeira Medeiros agradeceu a presença de todos e deixou como encaminhamento o agendamento de uma reunião

extraordinária do Colegiado do CBEC para o dia 11 de agosto de 2021 para con nuidade da discussão sobre o registro das

a vidades complementares e para tratar dos demais pontos da pauta em uma reunião extraordinária do colegiado de

CBEC que ficou marcada de ser realizada no dia 11 de agosto de 2021, as 17h00m. Nada mais havendo a tratar, às

17h04min, a professora Mellyne Palmeira Medeiros deu por encerrada a reunião.

4. DADOS DA PRÓXIMA REUNIÃO (AGENDAMENTO PRÉVIO):4. DADOS DA PRÓXIMA REUNIÃO (AGENDAMENTO PRÉVIO):

5. REGISTRO DE PUBLICIDADE DA PRESENTE ATA:

A presente ata circulará em meio eletrônico para os interessados e será considerada aprovada, caso não haja manifestação dos

mesmos, após 24h do registro de publicidade. As eventuais alterações no documento serão recebidas no e-mail  da coordenação do

curso de bacharelado em engenharia civi l  (cbec.jp@ifpb.edu.br), respeitosamente, somente dentro do prazo acima.

SUBSCREVEM:

Mellyne Palmeira Medeiros: mellyne.medeiros@ifpb.edu.br

Alexsandra Rocha Meira Nóbrega: alexsandra@ifpb.edu.br

Breno José Santos da Silva: breno.silva@ifpb.edu.br

Renata Paiva da Nóbrega Costa: renata.costa@ifpb.edu.br

Elza Galdino de Oliveira: elza.oliveira@ifpb.edu.br

Rayza Beatriz Rosa Araújo: rayza.beatriz@academico.ifpb.edu.br
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