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1

ATA 10/2020/CTA

2

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas, através do

3

sistema online Google Meet, reuniram-se os docentes do Curso de Ciência e Tecnologia de

4

Alimentos da Universidade Federal de Viçosa - Campus de Rio Paranaíba, para tratar assuntos

5

que se inserem no âmbito do Núcleo Docente Estruturante (NDE) em caráter consultivo, sob a

6

presidência da professora Isadora Rebouças Nolasco de Oliveira, coordenadora do curso,

7

secretariada pela Assistente em Administração Rita Amélia Rocha Oliveira. Os professores

8

presentes foram: os professores Allan Robledo Fialho e Moraes, Camila Rocha da Silva, Evandro

9

Galvão Tavares Menezes, Fabrícia Queiroz Mendes, Isabela Costa Guimarães e Milene

10

Therezinha das Dores. O professor Paulo Sérgio Monteiro justificou ausência. A pauta da reunião

11

foi a seguinte: Item 1: Período especial de outono (PEO). Item 2: Manual da Coordenação.

12

Item 3: Outros assuntos. Item 3.1: Informes gerais. Item 3.2: PPC - Projeto Pedagógico do

13

Curso. A coordenadora Isadora Rebouças cumprimentou os presentes e iniciou a reunião

14

apresentando o Item 1: Período Especial de Outono (PEO). Apresentando o levantamento do

15

número de alunos por período e a manifestação de interesse em algumas disciplinas. Como o

16

curso possui muitas disciplinas com carga prática, foi sugerido a criação de disciplinas teóricas

17

na modalidade de tópicos especiais, onde os professores que tiveram interesse fizeram suas

18

proposições. Conforme cronograma estabelecido na Resolução 03/2020, o docente deverá

19

encaminhar o Plano de ensino da disciplina até o dia 28/05 para a chefia. Após discussão, foi

20

definido o oferecimento das seguintes disciplinas já existentes na matriz do curso no PEO/2020,

21

de acordo com a demanda de matrículas: CAL 220 – Toxicologia de Alimentos (professora

22

Camila Rocha); CAL 491 – ATIVIDADES COMPLEMENTARES (professor Allan Moraes);

23

CAL 497 – TCCI (professora Isadora Rebouças); CAL 499 – TCCII (professor Paulo Sérgio).

24

Para as disciplinas na modalidade de tópicos especiais foram propostos os seguintes conteúdos

25

(com 2 créditos), pelos respectivos professores: CAL 404 - Tópicos especiais em Ciências de

26

Alimentos IV - Desvendando a Ciência e Tecnologia de Alimentos (professora Isadora Rebouças

27

com colaboração da professora Fabrícia Mendes); CAL 405 - Tópicos especiais em Ciências de

28

Alimentos V - Rótulos e Rotulagem de Alimentos (professor Allan Moraes); e CAL 406 -

29

Tópicos especiais em Ciências de Alimentos V - Tratamento de dados de pesquisa utilizando o

30

Excel (professora Fabrícia Mendes com a colaboração dos professores André Mundstock). Para

31

as disciplinas de orientação (TCC I e TCC II) foi acordado que cada orientador deverá entrar em

32

contato com seu orientado para esclarecer os prazos e demandas para que o discente curse as

33

disciplinas no PEO. A professora Isadora Rebouças relatou ter sido contatada por uma discente
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34

interessada em cursar a disciplina ENP 337 – Projetos Agroindustriais I, a coordenadora

35

consultou os professores da referida disciplina, porém devido a outras atividades com as quais

36

estão envolvidos não poderão ministrar a disciplina no PEO. Item 2: Manual da Coordenação.

37

Isadora Rebouças consultou as sugestões dos demais professores quanto ao Manual da

38

Coordenação, encaminhado anteriormente por e-mail. Salientou que o documento deveria ter

39

uma descrição mais esclarecedora para o coordenador, como os tipos de processos e quais

40

documentos devem conter nos processos e questionou a ausência de links do campus CRP.

41

Sugeriu enriquecer as informações com caixas, figuras e esquemas. A professora Isabela

42

Guimarães achou o manual muito resumido de forma que o coordenador não consegue proceder

43

sem recorrer à ajuda de terceiros. A professora Fabrícia Mendes constatou que o manual repete

44

as informações do Regimento e do MIPA, sendo que faltam descrições das funções do

45

coordenador. A coordenadora Isadora Rebouças repassará estas observações para a Câmara de

46

Ensino, que irá reunir as sugestões de todas as coordenações de curso para passá-las a equipe que

47

está desenvolvendo o Manual da Coordenação. Item 3: Outros assuntos. Item 3.1 – Informes

48

gerais: A coordenadora informou que provavelmente terão outras reuniões nesse esquema

49

online, por não ter previsão de retorno das atividades da Universidade. Salientou a importância

50

de que, quando se der o retorno das aulas, os orientadores acadêmicos façam a análise curricular

51

de seus orientados quanto ao limite de prazos no curso, pois talvez seja necessário abrir processo

52

de dilação de prazo para que não sejam desligados. Item 3.2 - PPC – Projeto Pedagógico do

53

Curso. Isadora Rebouças falou da necessidade de atualizar a Bibliografia e outras informações

54

no PPC - Projeto Pedagógico do Curso. Destacando especial atenção para a Resolução

55

07/2018/MEC que trata da curricularização da extensão, na qual estabelece que no mínimo 10%

56

da carga horária do curso deverão ser de atividades de extensão. A UFV ainda não exigiu esta

57

atualização, porém o prazo estipulado pelo MEC vence em 2021, sendo assim é melhor ir

58

trabalhando para atender às solicitações em tempo. O objetivo é incluir nas disciplinas as

59

atividades que se encaixem na Extensão, mantendo-se os créditos, mas modificando a

60

abordagem ou metodologia aplicada. Somando a isso, outra sugestão é estipular limite de horas

61

nas modalidades pesquisa, ensino e extensão na disciplina de atividades complementares (CAL

62

491). Outras ações devem ser estudadas e propostas para que seja atendida a norma do MEC. Às

63

dezessete horas e vinte e cinco minutos esta reunião foi encerrada. Para constar, a presente ata foi

64

lavrada e, se considerada conforme, será assinada por mim Rita Amélia Rocha Oliveira e pela

65

Coordenadora do Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos UFV/CRP, Isadora Rebouças

66

Nolasco de Oliveira.
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68

Isadora Rebouças Nolasco de Oliveira

_____________________________________________
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Rita Amélia Rocha Oliveira

_____________________________________________
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