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 ATA 22/2021/CTA

Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um, às dez horas, através do sistema online

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

so de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa - Campus de Rio Paranaíba,

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

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

dora/NDE presentes foram: os professores Allan Robledo Fialho e Moraes, Evandro Galvão Tavares Me-

nezes, Fabrícia Queiroz Mendes e Isabela Costa Guimarães. Além das representantes discentes Izadora

Lopes e Letícia Soares. A professora Camila Rocha está em período de férias. A pauta da reunião foi a se-

guinte: Item 1 - Matrícula Multicampi. Item 2 - Aprovação da Ata 021/2021/CTA. Item 3 - Composi-

ção Comissão Coordenadora. Item 4 - Processo de quebra de pré-requisitos. Item 4.1 -  Processo

nº 23114.910211/2021-11. Item 4.2 - Processo nº 23114.908426/2021-64.  Item 5 - Informes gerais. A

coordenadora cumprimentou os presentes e iniciou a reunião propondo aprovação da pauta, que foi apro -

vada por unanimidade pela comissão coordenadora. Item 1 - Matrícula Multicampi. Isadora Rebouças

apresentou as solicitações de matrícula para o Campus Florestal, segue abaixo de forma resumida: 

Disciplina Intercampi Equivalência CRP Estudante Decisão da comis-

são
EAF 433 - Tecnologia de
panificação e massas

Aproveitamento de optativa 
Pré-requisito: Química de Ali-

mentos II

Lucélia  Gomes
da Silva

Deferida

EAF 436 – Planejamento
e Projetos Agroindustriais
I

ENP 337 - Projetos Agroindustri-
ais I
Pré-requisito modif.: 1660h OBR

Eloína  Lopes
Bonifácio  da
Costa

Indeferida. 

FIF  191  –  Introdução  à
Mecânica

FRP 101 - Introdução à mecânica Eloína  Lopes
Bonifácio  da
Costa

Indeferida. 

A comissão coordenadora analisou cada solicitação, deferindo a matrícula intercampi apenas da disciplina

EAF 433 - Tecnologia de panificação e massas. A coordenadora informou que outros sete alunos, possí-

veis formandos (2000 horas cursadas com 70% do curso) foram matriculados na disciplina EAF 436, in-

seridos previamente no Plano de Estudos. Algumas disciplinas do CRP terão os horários flexibilizados

por apresentarem conflito de horários com as disciplinas dos possíveis formandos. A solicitação de matrí-

cula na disciplina EAF 436 foi indeferida, uma vez que a estudante não atende os quesitos horas cursadas/

porcentagem do curso e também porque as vagas disponibilizadas pela professora da disciplina em Flo-

restal estão esgotadas. Quanto à disciplina FIF 191 – Introdução à Mecânica foi indeferida devido a exis-

tência de vagas no CRP. Em seguida a coordenadora propôs aprovação das solicitações de matrícula no

Campus Florestal conforme foram apresentadas, sendo as decisões da comissão aprovadas por unanimi-

dade pela comissão coordenadora. Isadora Rebouças apresentou as solicitações de matrícula para o Cam-

pus Viçosa: 

Disciplina Intercampi Equivalência CRP Estudante Decisão da comis-
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são
BQI 101 - Laboratório De Bi-

oquímica I
CBI 251 - Laboratório

de Bioquímica
Eloína Lopes Boni-

fácio Da Costa
Deferida

CCO 100 - Contabilidade Ge-
ral 

Optativa - CIC 100
Sem exigência de pré-

requisito

Jairo Neves de Jesus
Santos

Deferida

MBI 440 - Microbiologia In-
dustrial E Biotecnologia

Optativa
Pré-requisito: CBI 270
(Microbiologia Geral)

Jairo Neves de Jesus
Santos

Deferida

TAL 430 - Embalagem de Ali-
mentos

CAL 490 - Embalagem
de Alimentos

Thays Sandra Bene-
dito

Deferida

MAT 105 - Fundamentos da
Matemática Elementar 

CRP 191 - fundamentos
da matemática elementar

Jairo Neves de Jesus
Santos

Deferida

FIT 190 - Introdução à agro-
nomia 

Desejo que seja conside-
rada como optativa/fa-

cultativa.

Raiane Gonçalves
Ramos

Indeferida

FIT 190 - Introdução à agro-
nomia 

AGR 140 (nem existe)
Daiane Fialho Perei-

ra
Indeferida

MBI 100 - Microbiologia Ge-
ral

CBI 270 - Microbiologia
Geral

Daiane Fialho Perei-
ra

Indeferida

EAM 300 - Topografia
EAMT300 - Topografia e es-

tradas

ECV 310 - Fundamentos
de Topografia

Daiane Fialho Perei-
ra

Indeferida

SOL 220 - Gêneses do Solo
AGR 144 - Gênese do

Solo
Daiane Fialho Perei-

ra
Indeferida

INF 100 - Informatica 
CRP 292 - Introdução à

Informática
(não confirmada)

Daiane Fialho Perei-
ra

Deferida

TAL 424 -Projetos Agroindus-
triais I

 (fora do prazo 09/06)

ENP 337 - Projetos
Agroindustriais I

Natanael Lapinha
Santos

Indeferida

TAL 424 -Projetos Agroindus-
triais I 

(fora do prazo 14/06)

ENP 337 - Projetos
Agroindustriais I

Natanael Lapinha
Santos

Indeferida

FIS 193 - Introdução Aos Flui-
dos E À Termodinâmica (fora

do prazo:14/06)

FRP 102 - Introdução
aos Fluidos e à Termodi-

nâmica

Valdeir de Oliveira
Guimarães

Deferida

A comissão coordenadora analisou cada solicitação destacando que a disciplina TAL 430 – Embalagem

de Alimentos consta no horário do RES, mas as turmas estão com ZERO vaga oferecida e livre, ficando

incerto o oferecimento desta disciplina. A disciplina MAT 105 - Fundamentos da Matemática Elementar

não tem vaga na turma escolhida em Viçosa, o aluno precisará escolher outra. As disciplinas que foram

indeferidas são devido ao oferecimento e disponibilidade de vagas no CRP. Quanto à disciplina FIS 193

foi deferida a matrícula no Campus Viçosa, porém ela será oferecida no CRP mas está coincidindo horá -

rios com a disciplina CAL 341. Caso esse horário seja resolvido, o aluno deverá ser matriculado na disci-

plina oferecida no CRP. Em seguida a coordenadora propôs aprovação das solicitações de matrícula no

Campus Viçosa conforme foram apresentadas, sendo aprovadas por unanimidade pela comissão coorde-

nadora. Item 2 - Aprovação da Ata 021/2021/CTA. A referida ata foi disponibilizada na convocação da

reunião para revisão. A coordenadora propôs aprovação da Ata 021/2021/CTA que foi aprovada por una -
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nimidade.  Item 3 - Composição Comissão Coordenadora. Isadora Rebouças alertou que no dia 17 de

julho de 2021 estará completando 2 anos na função de coordenadora do curso de Ciência e Tecnologia de

Alimentos. Informou que o Estatuto vigente prevê a permanência do coordenador por 4 anos,  porém de -

vido a realidade do Campus Rio Paranaíba e ao Art 22 da Resolução 09/2015 do CEPE o tempo de per-

manência do coordenador de curso tem sido de 2 anos, permitindo recondução. Sobre esse assunto foi re-

cordado que essa comissão havia acordado anteriormente que a função de coordenador seguirá  a ordem

do tempo de admissão de cada docente na instituição. Isadora Rebouças se disponibilizou em permanecer

por mais dois ou três meses para adaptação do novo coordenador. Seguindo esta ordem pré-definida o

próximo a assumir é o professor Allan Robledo Fialho e Moraes que será intitulado Coordenador Suplen-

te para cumprir as determinações do estatuto e se habituar às questões referentes à função de coordenador

do curso. A comissão coordenadora foi favorável à suplência da coordenação. A coordenadora repassou

sobre a solicitação da professora Milene Dores que pediu afastamento da comissão coordenadora por mo-

tivos pessoais, durante esse período de ensino remoto, podendo retornar posteriormente. A comissão coor-

denadora foi favorável à solicitação da professora Milene Dores. Item 4 - Processo de quebra de pré-

requisitos. Item 4.1 - Processo nº 23114.910211/2021-11, solicitação do discente Pablo Henrique Soares

dos Santos, matrícula 4505,para cursar a disciplina CAL 497 - Trabalho de Conclusão de Curso I sem o

cumprimento do pré-requisito CAL 350 - Metodologia de Pesquisa em Alimentos e após consultar o pare-

cer favorável da professora responsável pela disciplina CAL 497, a coordenadora emitiu parecer favorá-

vel à solicitação do estudante. A comissão coordenadora homologou o parecer da coordenação no referido

processo. Item 4.2 - Processo nº 23114.908426/2021-64, solicitação da estudante Lucélia Gomes da Sil-

va, matrícula 3432, que requer a possibilidade de cursar a disciplina CAL 230 - Fundamentos de Fenôme-

nos de Transporte sem o cumprimento do correquisito FRP 102 - Introdução aos Fluidos e à Termodinâ-

mica. Após consultar o professor responsável pela disciplina CAL 230, a coordenadora acompanhou o pa -

recer do professor e indeferiu a solicitação da estudante uma vez que, a disciplina Introdução aos Fluidos

e à Termodinâmica (FRP 102) será oferecida no presente período e a estudante tem condições de cursar as

duas disciplinas (CAL 230 e FRP 102) sem a necessidade da quebra do correquisito. A comissão coorde-

nadora homologou o parecer da coordenação no referido processo. Item 5 - Informes gerais. A professo-

ra Isabela Guimarães informou que disponibilizará mais 05 vagas na disciplina CAL 480 - Tecnologia de

Café e Cacau devido a alta demanda de matrículas para esse período. Às onze horas e trinta minutos esta

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

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

tos UFV/CRP, Isadora Rebouças Nolasco de Oliveira.

IsadoraRebouçasNolascodeOliveira                                                                                          

RitaAméliaRochaOliveira                                                                                          
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http://www.soc.ufv.br/wp-content/uploads/09-2015-CEPE-Gest%C3%A3o-Acad%C3%AAmica.pdf
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	Disciplina Intercampi
	Equivalência CRP
	Estudante
	Decisão da comissão
	EAF 433 - Tecnologia de panificação e massas
	Aproveitamento de optativa Pré-requisito: Química de Alimentos II
	Lucélia Gomes da Silva
	Deferida
	EAF 436 – Planejamento e Projetos Agroindustriais I
	ENP 337 - Projetos Agroindustriais I Pré-requisito modif.: 1660h OBR
	Eloína Lopes Bonifácio da Costa
	Indeferida.
	FIF 191 – Introdução à Mecânica
	FRP 101 - Introdução à mecânica
	Eloína Lopes Bonifácio da Costa
	Indeferida.
	A comissão coordenadora analisou cada solicitação, deferindo a matrícula intercampi apenas da disciplina EAF 433 - Tecnologia de panificação e massas. A coordenadora informou que outros sete alunos, possíveis formandos (2000 horas cursadas com 70% do curso) foram matriculados na disciplina EAF 436, inseridos previamente no Plano de Estudos. Algumas disciplinas do CRP terão os horários flexibilizados por apresentarem conflito de horários com as disciplinas dos possíveis formandos. A solicitação de matrícula na disciplina EAF 436 foi indeferida, uma vez que a estudante não atende os quesitos horas cursadas/porcentagem do curso e também porque as vagas disponibilizadas pela professora da disciplina em Florestal estão esgotadas. Quanto à disciplina FIF 191 – Introdução à Mecânica foi indeferida devido a existência de vagas no CRP. Em seguida a coordenadora propôs aprovação das solicitações de matrícula no Campus Florestal conforme foram apresentadas, sendo as decisões da comissão aprovadas por unanimidade pela comissão coordenadora. Isadora Rebouças apresentou as solicitações de matrícula para o Campus Viçosa:
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	Desejo que seja considerada como optativa/facultativa.
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	Daiane Fialho Pereira
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	(não confirmada)
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	Natanael Lapinha Santos
	Indeferida
	TAL 424 -Projetos Agroindustriais I
	(fora do prazo 14/06)
	ENP 337 - Projetos Agroindustriais I
	Natanael Lapinha Santos
	Indeferida
	FIS 193 - Introdução Aos Fluidos E À Termodinâmica (fora do prazo:14/06)
	FRP 102 - Introdução aos Fluidos e à Termodinâmica
	Valdeir de Oliveira Guimarães
	Deferida
	A comissão coordenadora analisou cada solicitação destacando que a disciplina TAL 430 – Embalagem de Alimentos consta no horário do RES, mas as turmas estão com ZERO vaga oferecida e livre, ficando incerto o oferecimento desta disciplina. A disciplina MAT 105 - Fundamentos da Matemática Elementar não tem vaga na turma escolhida em Viçosa, o aluno precisará escolher outra. As disciplinas que foram indeferidas são devido ao oferecimento e disponibilidade de vagas no CRP. Quanto à disciplina FIS 193 foi deferida a matrícula no Campus Viçosa, porém ela será oferecida no CRP mas está coincidindo horários com a disciplina CAL 341. Caso esse horário seja resolvido, o aluno deverá ser matriculado na disciplina oferecida no CRP. Em seguida a coordenadora propôs aprovação das solicitações de matrícula no Campus Viçosa conforme foram apresentadas, sendo aprovadas por unanimidade pela comissão coordenadora. Item 2 - Aprovação da Ata 021/2021/CTA. A referida ata foi disponibilizada na convocação da reunião para revisão. A coordenadora propôs aprovação da Ata 021/2021/CTA que foi aprovada por unanimidade. Item 3 - Composição Comissão Coordenadora. Isadora Rebouças alertou que no dia 17 de julho de 2021 estará completando 2 anos na função de coordenadora do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Informou que o Estatuto vigente prevê a permanência do coordenador por 4 anos, porém devido a realidade do Campus Rio Paranaíba e ao Art 22 da Resolução 09/2015 do CEPE o tempo de permanência do coordenador de curso tem sido de 2 anos, permitindo recondução. Sobre esse assunto foi recordado que essa comissão havia acordado anteriormente que a função de coordenador seguirá a ordem do tempo de admissão de cada docente na instituição. Isadora Rebouças se disponibilizou em permanecer por mais dois ou três meses para adaptação do novo coordenador. Seguindo esta ordem pré-definida o próximo a assumir é o professor Allan Robledo Fialho e Moraes que será intitulado Coordenador Suplente para cumprir as determinações do estatuto e se habituar às questões referentes à função de coordenador do curso. A comissão coordenadora foi favorável à suplência da coordenação. A coordenadora repassou sobre a solicitação da professora Milene Dores que pediu afastamento da comissão coordenadora por motivos pessoais, durante esse período de ensino remoto, podendo retornar posteriormente. A comissão coordenadora foi favorável à solicitação da professora Milene Dores. Item 4 - Processo de quebra de pré-requisitos. Item 4.1 - Processo nº 23114.910211/2021-11, solicitação do discente Pablo Henrique Soares dos Santos, matrícula 4505,para cursar a disciplina CAL 497 - Trabalho de Conclusão de Curso I sem o cumprimento do pré-requisito CAL 350 - Metodologia de Pesquisa em Alimentos e após consultar o parecer favorável da professora responsável pela disciplina CAL 497, a coordenadora emitiu parecer favorável à solicitação do estudante. A comissão coordenadora homologou o parecer da coordenação no referido processo. Item 4.2 - Processo nº 23114.908426/2021-64, solicitação da estudante Lucélia Gomes da Silva, matrícula 3432, que requer a possibilidade de cursar a disciplina CAL 230 - Fundamentos de Fenômenos de Transporte sem o cumprimento do correquisito FRP 102 - Introdução aos Fluidos e à Termodinâmica. Após consultar o professor responsável pela disciplina CAL 230, a coordenadora acompanhou o parecer do professor e indeferiu a solicitação da estudante uma vez que, a disciplina Introdução aos Fluidos e à Termodinâmica (FRP 102) será oferecida no presente período e a estudante tem condições de cursar as duas disciplinas (CAL 230 e FRP 102) sem a necessidade da quebra do correquisito. A comissão coordenadora homologou o parecer da coordenação no referido processo. Item 5 - Informes gerais. A professora Isabela Guimarães informou que disponibilizará mais 05 vagas na disciplina CAL 480 - Tecnologia de Café e Cacau devido a alta demanda de matrículas para esse período. Às onze horas e trinta minutos esta reunião foi encerrada. Para constar, a presente ata foi lavrada e, se considerada conforme, será assinada por mim Rita Amélia Rocha Oliveira e pela Coordenadora do Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos UFV/CRP, Isadora Rebouças Nolasco de Oliveira.

