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1

ATA 21/2021/CTA

2

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, às dez horas, através do sistema

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

Silva, Evandro Galvão Tavares de Menezes, Fabrícia Queiroz Mendes e Isabela Costa Guimarães. Além

9

das representantes discentes Izadora Lopes e Letícia Soares e o professor convidado Paulo Sérgio

10

Monteiro. A pauta da reunião foi a seguinte: Item 1 - Acolhimento dos calouros. Item 2 - Outros

11

assuntos. Item 3. Aprovação das Atas 19/2021/CTA e 20/2021/CTA. A coordenadora cumprimentou

12

os presentes e iniciou a reunião solicitando inclusão do item de pauta: Item 4. Homologação de

13

processos. Item 4.1 - 23114.909215/2021-49. Item 4.2 - 23114.908426/2021-64. Em seguida propôs

14

aprovação da pauta, sendo que a comissão coordenadora aprovou a pauta proposta com inclusão do item

15

apresentado. Em seguida Isadora Rebouças iniciou a discussão do Item 1 - Acolhimento dos calouros,

16

comentando que a PRE – Pró Reitoria de Ensino solicitou a programação do Acolhimento de

17

Calouros/2021 para divulgação no início mês de junho, porém devido ao curto prazo estabelecido não foi

18

possível providenciar esta programação, a coordenadora propôs divulgar no site do curso posteriormente.

19

Informou que a PRE está incentivando os calouros a acessarem os portais e sites dos cursos desde semana

20

passada. Em seguida, a coordenadora apresentou uma proposta de programação com atividades

21

assíncronas, rodas de conversa (síncronas), conforme datas sugeridas pela PRE na semana que antecede o

22

início do período. Apresentando esta programação a professora Isadora Rebouças comentou sobre cada

23

item. No dia 12/07 será a Recepção dos Ingressantes através de um vídeo assíncrono, com boas vindas,

24

mostrando como será a programação da semana de acolhimento e orientações gerais da UFV. No dia

25

13/07 um encontro online com apresentação dos professores do curso, falando sobre as disciplinas e

26

outros assuntos, podendo ser através de um vídeo curto (assíncrono). No dia 14/07 acontecerão as

27

matrículas multicampi, pensando nisso a coordenadora sugeriu deixar esse dia mais livre para os alunos,

28

para não interferir nestas matrículas. Para os calouros, a coordenadora fará uma apresentação de Matriz e

29

Regimento, falando sobre Sapiens e demais sistemas através de chamada do Google Meet. No dia 15/07

30

na programação geral acontecerá uma roda de conversa com apadrinhamento dos calouros pelos

31

veteranos através do Google Meet. Lembrando que no dia 15/07 está agendada uma reunião da comissão

32

coordenadora para discussão sobre as solicitações de matrículas multicampi, deixando os professores

33

disponíveis para esta análise. No dia 16/07 será a apresentação da Empresa Júnior, a presidente pretende

34

fazer uma parte ao vivo, a coordenadora sugeriu um vídeo gravado devido a ausência de alunos de CTA

35

na EJ. Também no dia 16/07 ocorrerá a apresentação de Egressos do Curso de Ciência e Tecnologia de

36

Alimentos, talvez com um bate papo incluindo todos os alunos. Dia 19/07 será a Aula Magna - “O
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37

verdadeiro criador de tudo, às 18:30 horas através do youtube. A coordenadora comentou que além da

38

programação específica do curso ainda tem as Atividades Interativas da UFV como vídeos institucionais

39

dos 3 campi, postagens de imagens e fotografias, Concurso Cultural de Poesia (assíncrona), Poemas

40

sobre a Árvore da Esperança, fazendo uma reflexão sobre como essa árvore vai estar no futuro e como os

41

estudantes se sentem representados nessa nova jornada, Gincana Esportiva Centros de Ciência, Campus

42

Florestal e Campus Rio Paranaíba (assíncrona), postagens dos vídeos com a realização de atividades

43

esportivas com objetos e situações cotidianas, conversa com estudantes (Projetos/Movimentos/CAs de

44

Estudantes/Atléticas), Conversas com os serviços (UPI, Psicossocial e Assistência Estudantil, Biblioteca,

45

entre outros), Apresentação Cultural, Mensagem do Reitor, Premiações dos concursos. Diante desta

46

apresentação a coordenadora abriu espaço para os demais professores apresentarem sugestões. A

47

professora Isabela Costa sinalizou preferência pelos vídeos gravados na apresentação dos professores

48

devido a facilidade na disponibilidade de horários. A representante discente Izadora Lopes sugeriu

49

programação a noite caso algum calouro trabalhe ou não possa participar. Porém a coordenadora

50

justificou que o curso é integral e durante o dia, por isso o aluno deverá ter disponibilidade, deixando

51

acordado o horário das 10h para o encontro com os professores através (Google Meet) e também para as

52

demais atividades síncronas. O apadrinhamento pelos veteranos ficará a cargo dos alunos do Centro

53

Acadêmico, sem a presença dos professores. A coordenadora informou que esta programação estará

54

disponível no site do curso (https://cta.crp.ufv.br/), informando que o site está sempre sendo atualizado,

55

inclusive o domínio que constava como “eal” (Engenharia de Alimentos) passou a ser “cta” (Ciência e

56

Tecnologia de Alimentos). A professora Camila Rocha parabenizou a coordenadora pela atualização do

57

site, solicitando a disponibilização do QRCode para acessar a página de professores do curso. Falou

58

também sobre a importância desse apadrinhamento de calouros, principalmente no curso de CTA, para

59

que o calouro se situe, entenda o funcionamento do curso e da instituição. Item 2 - Outros assuntos. A

60

coordenadora informou que os laboratórios do LAE estão sob comando dos novos coordenadores,

61

definidos na última reunião e registrado em ato. Falou também que a comissão de divulgação do curso

62

está trabalhando, divulgando através do instagram atividades do curso, solicitando aos demais professores

63

material para divulgação. Item 3. Aprovação das Atas 19/2021/CTA e 20/2021/CTA. Os links das

64

referidas atas foram disponibilizados na convocação da reunião para revisão. A coordenadora propôs

65

aprovação e a comissão coordenadora aprovou as Atas 19/2021/CTA e 20/2021/CTA por unanimidade.

66

Item 4. Homologação de processos. Item 4.1 - A coordenadora apresentou o processo

67

23114.909215/2021-49 da estudante Eloina Lopes Bonifacio da Costa, matrícula 4507, que solicitou a

68

possibilidade de cursar a disciplina CAL 497 - Trabalho de Conclusão de Curso I sem o cumprimento do

69

pré-requisito CAL 350 - Metodologia de Pesquisa em Alimentos. Após consultar a professora Isabela

70

Costa, coordenadora da disciplina, a coordenadora encaminhou, ad referendum, o deferimento da

71

solicitação para o Registro Escolar. A coordenadora propôs a homologação do parecer sendo que a

72

comissão coordenadora aprovou por unanimidade. Item 4.2 – A coordenadora apresentou o processo
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73

23114.908426/2021-64 da estudante Lucélia Gomes da Silva, matrícula 3432, que solicitou a

74

possibilidade cursar a disciplina CAL 230 - Fundamentos de Fenômenos de Transporte sem o

75

cumprimento do correquisito FRP 102 - Introdução aos Fluidos e à Termodinâmica. Isadora Rebouças

76

explicou que esta solicitação é devido o não oferecimento da disciplina FRP 102 por não ter professor,

77

porém foi realizado concurso estando em fase de contratação para suprir esta demanda. Portanto, caso o

78

professor entre em exercício em tempo hábil a estudante poderá cursar as disciplinas normalmente. O

79

professor Evandro Galvão T. Menezes, coordenador da CAL 230, aguarda o desenrolar da situação para

80

emissão de parecer no processo. A coordenadora propôs aprovação da solicitação constante no processo

81

23114.908426/2021-64, caso necessário, sendo que a comissão coordenadora aprovou por unanimidade.

82

Às onze horas esta reunião foi encerrada. Para constar, a presente ata foi lavrada e, se considerada

83

conforme, será assinada por mim Rita Amélia Rocha Oliveira e pela Coordenadora do Curso de Ciência e

84

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

85
86

Isadora Rebouças Nolasco de Oliveira

_____________________________________________

87

Rita Amélia Rocha Oliveira

_____________________________________________

