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ATA 14/2020/CTA 1 

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, através do 2 

sistema online Google Meet, reuniram-se os membros da Comissão Coordenadora/Núcleo 3 

Docente Estruturante do Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal 4 

de Viçosa - Campus de Rio Paranaíba, sob a presidência da professora Isadora Rebouças 5 

Nolasco de Oliveira, coordenadora do curso, secretariada pela Assistente em Administração Rita 6 

Amélia Rocha Oliveira. Os membros da Comissão Coordenadora/NDE presentes foram: os 7 

professores Allan Robledo Fialho e Moraes, Camila Rocha da Silva, Evandro Galvão Tavares 8 

Menezes, Fabrícia Queiroz Mendes, Isabela Costa Guimarães, Miguel Cezana. Além das 9 

representantes discentes Mayara Santos e Rafaela Almeida e o professor convidado Paulo Sérgio 10 

Monteiro. A pauta da reunião foi a seguinte: Item 1 - Mostra de Profissões 2020. Item 2 – 11 

Outros assuntos. A coordenadora cumprimentou os presentes e iniciou a reunião pelo Item 1 – 12 

Mostra de Profissões 2020, apresentando a Programação da Mostra de Profissões que será 13 

realizada de modo remoto nesta edição 2020. O evento acontecerá no período de 30/11 a 14 

04/12/2020, sendo que em cada dia serão apresentados dois cursos. Conforme programação a 15 

abertura se dará com a exibição de um vídeo institucional mostrando as dependências físicas do 16 

Campus Rio Paranaíba, com as falas do Reitor Demetrius David da Silva, vice-reitora Rejane 17 

Nascentes e do Diretor Geral do campus-CRP Renato Ruas. Além de orientações rápidas da 18 

Diretoria de Assuntos Comunitários (8 min), do MOVEN (8 min) e da coordenadora da Mostra 19 

de Profissões Crislene Silva que fará uma chamada rápida explicando como acontecerá o evento, 20 

e em seguida será exibida uma Apresentação cultural. Após esta abertura cada curso terá seu 21 

espaço para apresentação da seguinte forma: 1. Minicurso: os professores interessados deverão 22 

enviar formulário preenchido para a professora Virgínia Souza até o dia 20 de outubro, sendo 23 

permitidos dois minicursos para cada curso. 2. Entrevista do coordenador com um ex-aluno: 24 

Elaborar perguntas relacionadas ao curso para o bate-papo e enviar ao ex-aluno para que o 25 

mesmo grave as respostas (5 minutos para as perguntas e 5 minutos para as respostas). A 26 

entrevista deverá ser entregue até dia 30 de outubro. 3. Aula de laboratório: entrega do vídeo até 27 

dia 03 de novembro, com duração de 25 minutos por laboratório, e no máximo 2 laboratórios. 4. 28 

Live: No dia da apresentação do curso será realizada uma live, às 16 horas, para explanação do 29 

curso, com espaço para perguntas. Para essa ação da live, no dia 16 de outubro haverá um 30 

treinamento para os professores participantes. Sendo assim serão necessários um professor para 31 

explanação e um como mediador para participar e responder às perguntas dos participantes ao 32 

vivo: os professores Camila Rocha e Allan Moraes se disponibilizaram, como mediadora e 33 
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explanador do conteúdo, respectivamente. Depois que a coordenadora falou da programação e 34 

orientações da Mostra de Profissões, os professores discutiram sobre as possibilidades de 35 

minicursos que poderiam ser apresentados. A professora Fabrícia Mendes está planejando um 36 

minicurso sobre “Curiosidades dos alimentos”. A professora Isabela Guimarães falou da 37 

possibilidade de gravar um minicurso sobre “Chocolate”, dependendo da aquisição de manteiga 38 

de cacau. A coordenadora solicitou ajuda dos demais professores para contatar algum ex-aluno 39 

que esteja empregado para gravar a entrevista. A professora Isadora Rebouças irá compartilhar 40 

uma pasta no drive para que os professores façam suas colaborações de materias a serem usados 41 

na Mostra de Profissões. Item 2 – Outros assuntos. A professora Isadora Rebouças comentou 42 

sobre verificar a possibilidade de registro de classe pelo CREA e CRP, uma vez que ex-alunos 43 

manifestaram interesse em se registrar pelo CREA. Às quinze horas e doze minutos esta reunião 44 

foi encerrada. Para constar, a presente ata foi lavrada e, se considerada conforme, será assinada 45 

por mim Rita Amélia Rocha Oliveira e pela Coordenadora do Curso de Ciência e Tecnologia de 46 

Alimentos UFV/CRP, Isadora Rebouças Nolasco de Oliveira. 47 
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