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ATA 09/2019/CTA 1 

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, na sala de 2 

reuniões da Aspuv no prédio do Pavilhão de Aulas, na Universidade Federal de Viçosa - Campus 3 

de Rio Paranaíba, reuniram-se os membros da Comissão Coordenadora/Núcleo Docente 4 

Estruturante do Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, sob a presidência da professora 5 

Isadora Rebouças Nolasco de Oliveira, coordenadora do curso, secretariada pela Assistente em 6 

Administração Rita Amélia Rocha Oliveira. Os membros presentes foram: os professores Allan 7 

Robledo Fialho e Moraes, Camila Rocha da Silva, Evandro Galvão Tavares Menezes, Fabrícia 8 

Queiroz Mendes, Isabela Costa Guimarães, Miguel Júnior Cezana e Milene Therezinha das 9 

Dores. Além do professor Paulo Sérgio Monteiro. A pauta da reunião foi a seguinte: Item 1. 10 

Apreciação de processos. Item 1.1 – 23114.910049/2019-17; Item 1.2 – 23114.910130/2019-11 

99; Item 1.3 – 23114.910330/2019-41. Item 2. Alteração de horário das disciplinas. Item 3 – 12 

Semana do Acolhimento 2020. Item 4 – Semana Acadêmica 2020. Item 5 – Aprovação da 13 

Ata 08/2019/CTA. Item 6 – Informes. A coordenadora Isadora Rebouças cumprimentou os 14 

presentes e iniciou a reunião apresentando o Item 1. Apreciação de processos. Entretanto, antes 15 

de analisar os processos, a comissão estabeleceu alguns critérios para nortear o deferimento das 16 

solicitações de quebra de pré-requisitos. Sendo eles: ser possível formando (faltando menos que 17 

sete disciplinas nos períodos restantes) e possuir coeficiente de rendimento acumulado superior a 18 

60,0 ou ter obtido nota superior a 50 pontos quando cursou a disciplina de pré-requisito. Fica a 19 

critério do professor da disciplina se orientar por estes critérios para emitir o parecer. Item 1.1 – 20 

23114.910049/2019-17. A comissão analisou os documentos contidos no referido processo e 21 

constatou que a aluna Mariana Ishhanuhi da Silva Sismanoglu, matrícula 4808, cumpre os 22 

critérios estabelecidos pela comissão: Formatura prevista para 2020/2 e CRA>60,0. Sendo assim, 23 

a coordenadora propôs votação e a solicitação foi DEFERIDA. Item 1.2 – 23114.910130/2019-24 

99. A comissão analisou os documentos contidos no referido processo e constatou que o 25 

discente Natanael Lapinha Santos, matrícula 4525, não cumpre os critérios estabelecidos pela 26 

comissão: O aluno possui mais de 1000h a cursar o que pode impossibilitar sua formatura no ano 27 

de 2020; possui CRA<60,0 e a nota obtida ao cursar a disciplina de Processos Bioquímicos 28 

Industriais foi de 38 pontos. Sendo assim, a coordenadora propôs votação e a solicitação foi 29 

INDEFERIDA. Item 1.3 – 23114.910330/2019-41. A comissão analisou os documentos contidos 30 

no referido processo e decidiu pelo INDEFERIMENTO da solicitação da estudante Natália Reis 31 

de Almeida, matrícula 5784, para reconhecimento das disciplinas facultativas como disciplina 32 

optativa, pois as disciplinas solicitadas não têm relação com a formação em Ciência e Tecnologia 33 
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de Alimentos. Item 2. Alteração de horário das disciplinas. A coordenadora salientou que no 34 

máximo três alunos conseguirão concluir o curso em 2019/2. Diante desta situação, repassou 35 

algumas solicitações dos discentes e sugeriu uma adequação nos horários das disciplinas 36 

permitindo que os alunos cursem disciplinas que estão coincidindo horários, possibilitando a 37 

formatura de mais alunos e reduzindo futuros processos de quebra de pré-requisitos. A comissão 38 

discutiu e adequou os horários das seguintes disciplinas: CAL 360, CAL 450, CAL 352, 39 

CAL 493 e CAL 351. Item 3 – Semana do Acolhimento 2020. A coordenadora informou que a 40 

Semana do Acolhimento 2020 estará prevista no Calendário, com início no dia 02/03/2020. 41 

Solicitou a colaboração de todos para elaboração das atividades que serão desenvolvidas com os 42 

calouros para apresentação do curso e da Universidade. Item 4 – Semana Acadêmica 2020. 43 

Isadora Rebouças solicitou a disponibilidade dos docentes para assumir a coordenação da 44 

Semana Acadêmica 2020, ressaltando que os alunos do Centro Acadêmico providenciam o 45 

evento ficando para o coordenador o acompanhamento da organização e a parte burocrática nos 46 

sistemas. O professor Allan Robledo se disponibilizou. Item 5 – Aprovação da Ata 47 

08/2019/CTA. A referida Ata foi encaminhada em anexo à convocação desta reunião para 48 

revisão. A professora Isadora Rebouças propôs aprovação da Ata 08/2019/CTA que foi 49 

APROVADA por unanimidade. Item 6 – Informes. Item 6.1 – A professora Camila Rocha 50 

informou sobre a solicitação do diretor geral quanto ao lançamento da previsão de viagens do 51 

ano 2020 no Siscore até o dia 29/11/2019. Item 6.2 – A coordenadora repassou a solicitação dos 52 

alunos que participam da Atlética para incorporar estas ações nas Atividades Complementares.  A 53 

comissão definiu que para este momento as atividades exercidas pela Diretoria da Atlética serão 54 

compensadas com os mesmos critérios das atividades de Empresa Jr. e Centro Acadêmico. Item 55 

6.3 – Isadora Rebouças mencionou que a discente do curso de Nutrição Isabella Spinha Pires, 56 

matrícula 5491, pretende desenvolver seu TCC na área do curso de CTA e que assim que definir 57 

a área irá procurar o professor do curso. Item 6.4 – A coordenadora informou também que foi 58 

realizada uma reunião sobre a disciplina ENP 337 – Projetos Agroindustriais I, na qual foi 59 

acordado que a ementa será atendida e continuará sendo oferecida pelos professores do curso de 60 

Engenharia de Produção. Item 6.5 – A professora Camila Rocha informou sobre o projeto 61 

“Raízes” do aluno Giovanni Yuri da Silva, matrícula 6418, em parceria com a Coopacer e 62 

Enactus, com objetivo de reduzir desperdício de alimentos pós-colheita, inserindo a comunidade 63 

de Guarda dos Ferreiros no mercado de trabalho. O projeto visa aproveitar o descarte de cenoura 64 

produzindo uma farinha de cenoura, para isso o discente solicita parceria do curso CTA no 65 

desenvolvimento do produto. Às dezessete horas e vinte e cinco minutos esta reunião foi 66 
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encerrada. Para constar, a presente ata foi lavrada e, se considerada conforme, será assinada por 67 

mim Rita Amélia Rocha Oliveira e pela Coordenadora do Curso de Ciência e Tecnologia de 68 

Alimentos UFV/CRP, Isadora Rebouças Nolasco de Oliveira. 69 

Isadora Rebouças Nolasco de Oliveira    _____________________________________________ 70 

Rita Amélia Rocha Oliveira                     _____________________________________________ 71 


