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Ao vigésimo primeiro dia do mês de Julho do ano de 2020, às 14h00min, via web
conferência (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/josue-de-souza-oliveira), foi
realizada a 3ª reunião ordinária do ano de 2020 do Colegiado do Curso de Bacharelado
em Engenharia de Alimentos do IF Baiano/Campus Uruçuca. Participaram da reunião os
docentes integrantes do Colegiado: Josué de Souza Oliveira, Biano Alves de Melo Neto,
Elck Almeida Carvalho, Eliza Caldas Soares, Daniele dos Santos Barreto, Ivanilton Neves
de Lima, Ivan de Oliveira Pereira, Fabrício Pereira da Silva, José Ricardo Rosa dos Santos,
João Victor da Silva Santos, Keyla Viana dos Santos, Luciano Bertollo Rusciolelli, Maria
Olímpia Batista de Moraes, Mara Eugenia Ruggiero de Guzzi, Romeu Araújo Menezes,
Solane Alves Santos da Rocha, Tatiana Araújo Reis, Vanessa de Carvalho Cayres
Pamponét, a assessora pedagógica do curso: Italanei Oliveira Fernandes e a
representante dos Estudantes no Colegiado: Mariana Araújo Novaes. O Profº Josué de
Souza Oliveira, o mesmo deu as boas vindas e Justificou a Ausência dos(as) Docentes
Joaquim José Soares Souza Júnior,  Julianna Alves Torres, Rísia Kaliane Santana de Souza,
e informou que a próxima reunião de colegiado será realizada no dia 25/08/2020 às 14h .
Em seguida, o Presidente do Colegiado agradeceu a presença de todos e todas e abriu a
reunião para os informes. O professor Josué de Souza Oliveira informou sobre o projeto
EMBRAPII e apresentou um vídeo demonstrando a proposta submetida. Em seguida
foram discutidos os pontos de pauta. O professor Josué de Souza Oliveira apresentou,
discutiu e realizou as correções necessárias na minuta do regulamento do Núcleo
Docente Estruturante que foi aprovada pelo colegiado. Em seguida, o professor Josué de
Souza Olieira informou da necessidade da alteração da portaria Nº 91 que trata da
constituição da Comissão das atividades complementares. A professora Mara Eugenia
Ruggiero de Guzzi manifestou interesse em substituir a professora Sayonara Sabioni na
referida comissão, não havendo assim, posicionamentos contrários. Em seguida, foi
discutida a substituição da Coordenadora Substituta do curso e do NDE e a vice-
presidência do Colegiado. A professora Solane Alves Santos da Rocha informou que,
devido a saída do professor Biano Alves de Melo Neto da vice coordenação do curso
técnico por está na Coordenação de Pesquisa, ocupará a vice coordenação do curso
técnico em alimentos, e que em breve, após o afastamento da professora Elck Almeida
Carvalho para licença maternidade, assumirá a coordenação do curso técnico,
impossibilitando assim, a sua manuteção nos cargos do como vice e substituto no curso
de Engenharia de Alimentos. Em seguida, o professor Luciano Bertollo Rusciolelli colocou
seu nome para apreciação junto ao colegiado do curso. Não havendo mais nenhuma
manifestação de interesse para ocupação dos referidos cargos, os presentes na reunião
aprovaram o nome do professor Luciano Bertollo Rusciolelli por unanimidade. Logo em
seguida, o professor Josué de Souza Oliveira apresentou o documento da
COORDENAÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – CGES (assessoramento pedagógico)
que as norteia as adequações para o curso para o processo de reconhecimento. A
Professora Daniele dos Santos Barreto informou que providenciará o item 13 das
Políticas Institucionais no Âmbito do Curso.  A assessora Pedagógica, Italanei Oliveira
Fernandes, informou que já solicitou alguns documentos e que providenciará os
documentos que não foram encontrados pela coordenação do curso. O professor Josué
de Souza Oliveira informou que enviará por e-mail a lista dos documentos pendentes
para o colegiado contribuir. Quanto as atividades interdisciplinares e remotas no período
de pandemia, a assessora Pedagógica, Italanei Oliveira Fernandes, informou que existe
comissão (geral) desenvolvendo regimento para aulas remotas para implantação. O
professor Josué de Souza Oliveira destacou a necessidade de formação dos docentes nas



ferramentas digitais e citou exemplo de outras instituições que já estão realizando aulas
remotas. Também sugeriu uma capacitação no Campus para uso das ferramentas
gratuitas para aulas remotas. Em seguida, o professor Josué de Souza Oliveira informou
que recebeu a minuta do Plano de contingência para retorno as atividades presenciais
da Diretoria Acadêmica para discussão em uma reunião agendada para o dia
24/07/2020. Disse que esta minuta já foi discutida com as coordenações dos cursos e
que discutirá como o colegiado na próxima reunião. Em seguida foi discutida a
implementação da Curricularização da extensão no curso de Engenharia de Alimentos.
As professoras Elck Almeida Carvalho e Mara Eugenia Ruggiero de Guzzi manifestaram a
preocupação com a redução das cargas horárias das disciplinas e que impactará na
carga horária de ensino dos docentes, e os recursos disponíveis para esta atividade,
sugerindo a construção de um documento pontuando os impactos da curricularização no
curso e nas atividades dos docentes. O professor Josué de Souza Oliveira corroborou
com as colocações das professoras quanto a temática, informou que a curricularização
da extensão está regimentada pelo O Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº.
13.005, de 25 de junho de 2014, para o decênio 2014-2024, que em sua meta 12,
estratégia 12.7, prevê assegurar a destinação de, no mínimo, dez por cento do total de
créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão
universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência
social e também a Resolução nº 07, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as
Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na
Meta 12.7 da Lei 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE 2014 –
2024 e dá outras providências. No IF BAIANO será regimentada através do Regulamento
da Curricularização da Extensão nos cursos do Instituto Federal Baiano cuja a minuta
está prestes a ser aprovada. Informou que estes questionamentos já foram realizados
durante a reunião com a PROEX cuja a ata foi socializada com o colegiado. Destacou a
necessidade da leitura dos documentos citados e uma discussão prévia e ampla sobre
as estratégias para implantação. Sugeriu ao colegiado um levantamento dos possíveis
programas e projetos de extensão a serem implantados no curso e a interface com os
componentes curriculares. Também, a verificação de quais os componentes poderiam
ter sua carga horária de ensino reduzida ou até suprimida da matriz curricular. Ressaltou
que já são realizadas algumas ações de extensão que poderiam se mantida e ampliada
como a Mostra de Produtos e Processos, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e as
ações do Movimento Cacau, Cultura e Chocolate (MCCC). A professora Tatiana Araújo
Reis falou que a curricularização poderia ser pensada de forma transversal, de forma
articulada com várias disciplinas e com outros cursos de graduação do Campus
(incluindo várias ações), como um projeto do Campus, sendo que dessa forma
poderíamos ter uma ação de impacto mais amplo na comunidade e o trabalho mais
diluído entre os diversos docentes e que o curso de Gestão de Turismo está discutindo
com o colegiado um programa (Cárdápio de projetos) envolvendo outros cursos do
Campus. Também questionou sobre a disponibilidade de orçamento específico para a
extensão e se há algum estudo de demanda de extensão “imagino que tenha muita
coisa que poderíamos fazer para contribuir com o desenvolvimento do entorno”. O
professor Josué de Souza Oliveira destacou que vem buscando uma unidade nas ações
com os outros curso de graduação do Campus e que, inclusive, os coordenadores dos
cursos de Agroecologia e Gestão de Turismo participaram no último debate com este
colegiado. Também manifestou a preocupação com recursos para extensão e que isso
foi destacado na reunião com a PROEX. Quanto a tutoria, o professor Josué de Souza
Oliveira informou que, conforme deliberação da última reunião, enviou por e-mail ao
colegiado a relação dos tutorandos com seus respectivos tutores. Também informou que
o trabalho com as referências bibliográficas do PPC está quase concluído, faltando
apenas alguns docentes enviarem a indicação de novos acervos. Quanto a aplicação do
programa de nivelamento, a assessora pedagógica do curso informou que verificará com
a Diretoria acadêmica a construção do formulário para diagnóstico. Sem mais nada a
tratar, eu, Coordenador do Curso Bacharelado em Engenharia de Alimentos, Profº Josué
de Souza Oliveira, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por mim e demais
participantes da reunião.

Uruçuca – BA, 22 de Julho de 2020.
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