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ATA 15/2020/CTA 1 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às oito horas, através do sistema 2 

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

do Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa - Campus de Rio 4 

Paranaíba, sob a presidência da professora Isadora Rebouças Nolasco de Oliveira, coordenadora do curso, 5 

secretariada pela Assistente em Administração Rita Amélia Rocha Oliveira. Os membros da Comissão 6 

Coordenadora/NDE presentes foram: os professores Allan Robledo Fialho e Moraes, Camila Rocha da 7 

Silva, Evandro Galvão Tavares Menezes, Fabrícia Queiroz Mendes, Milene Therezinha das Dores e 8 

Miguel Cezana. Além das representantes discentes Mayara Santos e Rafaela Almeida e o professor 9 

convidado Paulo Sérgio Monteiro. A professora Isabela Costa Guimarães justificou a ausência. A pauta 10 

da reunião foi a seguinte: Item 1 – Oferecimento de disciplinas PER2. Item 2 – Aprovação das Atas 11 

13/2020/CTA e 14/2020/CTA. Item 3 – Outros informes. A coordenadora cumprimentou os presentes e 12 

iniciou a reunião pelo Item 1 – Oferecimento de disciplinas PER2, repassando orientações sobre o 13 

planejamento de um novo período especial remoto em 2021, cujo calendário está sendo definido pelo 14 

CEPE. Apresentou um levantamento de dados do Registro Escolar em planilhas: 1) Processamento de 15 

matrícula 2020-1 (considerando o oferecimento das disciplinas interrompidas); 2) processamento de 16 

matrícula 2019-2 (oferecimento do último semestre par regular); 3) Demandas (2020-1) e Oferecimentos 17 

de vagas oferecidas no ensino remoto (PEO e PER); 4) Pendências: Relatório de Demanda em Disciplinas 18 

(via sapiens, que considera todos os alunos que devem a disciplina). Nesta planilha, como tem a questão 19 

do pré-requisito muitas disciplinas podem apresentar “alta demanda”, por isso foi calculado “Demanda 20 

mais real”, desconsiderando grupos de alunos recém ingressantes, que provavelmente não podem fazer as 21 

disciplinas mais adiantadas do curso por não terem o pré-requisito; 5) Pendência e demandas CAL, que 22 

contém um resumo das informações de demanda e pendências das disciplinas de código CAL. Para o 23 

PER2, devem ser priorizados o semestre par, e por isso a análise das planilhas poderão subsidiar a 24 

indicação das disciplinas a serem oferecidas no PER II As representantes discentes elaboraram um 25 

questionário aplicado aos alunos do curso para auxiliar nesse levantamento de demandas. A coordenadora 26 

informou que deverá ser enviada ao Registro Escolar até o dia 27/11/2020, a lista com as disciplinas de 27 

graduação (turmas, vagas e horários) que poderão ser ofertadas. Foi orientado que seja priorizado o 28 

oferecimento das disciplinas de segundo semestre. Os professores discutiram sobre as condições e 29 

possibilidades para oferecimento de disciplinas nesse novo período. A professora Isadora Rebouças irá 30 

compartilhar uma tabela no drive para que os professores informem quais disciplinas serão oferecidas no 31 

PER2 e justificar os não oferecimentos. Item 2 – Aprovação das Atas 13/2020/CTA e 14/2020/CTA. 32 

As referidas atas foram disponibilizadas no Google Drive para revisão. A coordenadora propôs aprovação 33 

e as Atas 13/2020/CTA e 14/2020/CTA foram aprovadas por unanimidade. Item 3 – Outros informes. 34 

Item 3.1 – A coordenadora informou sobre o Dia Acadêmico, realizado pelo Centro Acadêmico, neste dia 35 

27/11, através do Google Meet. A abertura se dará às 13 horas com o professor Allan Moraes 36 
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(coordenador do evento), em seguida os professores Camila Rocha (UFV/CRP) e Gilvane de Souza 37 

Matos (UERGS) tratarão do tema “Alimentos e Pandemia”. Item 3.2 – Mostra de Profissões. A 38 

coordenadora reforçou sobre a realização da Mostra de Profissões 2020, solicitando a colaboração de 39 

todos na divulgação do evento que acontecerá de forma online, podendo atingir um público distante e 40 

diversificado. Às nove horas e vinte e dois minutos esta reunião foi encerrada. Para constar, a presente ata 41 

foi lavrada e, se considerada conforme, será assinada por mim Rita Amélia Rocha Oliveira e pela 42 

Coordenadora do Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos UFV/CRP, Isadora Rebouças Nolasco de 43 

Oliveira. 44 
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