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Aos vinte e quatro dias de setembro do ano de dois mil e vinte um, às dezesseis horas, através do sistema

3

online Google Meet, reuniram-se os membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de

4

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

5

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

6

pela Assistente em Administração Izabel Cristina Soares. Os membros do Núcleo Docente Estruturante

7

presentes foram: os professores Allan Robledo Fialho e Moraes, Evandro Galvão Tavares Menezes,

8

Fabrícia Queiroz Mendes , Isabela Costa Guimarães e Camila Rocha. A pauta da reunião foi a seguinte:

9

Item 1. Discussão sobre oferecimento das disciplinas a serem oferecidas no semestre 2021/2

10

(previsto para iniciar em 22/11). Item 2 - Informes: 2.1 Inserção da extensão no curso. A

11

coordenadora cumprimentou os presentes e iniciou a reunião pelo Item 1 - Discussão sobre

12

oferecimento das disciplinas a serem oferecidas no semestre 2021/2 . Isadora Rebouças pontuou que,

13

conforme e-mail recebido por todos da PRE, é para serem priorizadas as disciplinas de oferecimento

14

regular do segundo semestre, que em novembro a dezembro será online e a partir de janeiro poderá ser

15

presencial, e abriu a palavra onde cada membro da comissão pôde participar. A coordenadora apresentou

16

planilhas e solicitou o preenchimento por disciplina de cada professor e que a lista fosse aprovada na

17

próxima reunião. Em relação ao Item 2 - Informes: 2.1 Inserção da extensão no curso. Foi proposto

18

que os professores presentes sugerissem, dentro do documento compartilhado no drive, ações em suas

19

disciplinas e que tem até dezembro de 2022 as ações regulamentadas pela minuta (que está sendo

20

elaborada) devem ser aplicadas no âmbito da UFV. Foi discutido que pode haver remanejamento da

21

carga horária das disciplinas para a aplicar na extensão. Os membros da comissão participaram da

22

discussão, levantando os aspectos que tenham relação com a comunidade externa, desenvolvimento de

23

projetos a partir das demandas da comunidade externa e o de como a carga horária de suas disciplinas

24

poderiam contribuir para a extensão, pensando também em retirar conteúdos que se repetem e etc. As

25

reflexões podem ser compartilhadas via documento do drive para futura deliberação. Às dezessete horas

26

e vinte minutos esta reunião foi encerrada. Para constar, a presente ata foi lavrada e, se considerada

27

conforme, será assinada por mim, Izabel Cristina Soares, e pela Coordenadora do Curso de Ciência e

28

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