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Ao sexto dia do mês de Agosto do ano de 2021, às 14h00min, via web conferência
(https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/josue-de-souza-oliveira), foi realizada a 4ª
reunião ordinária do ano de 2021 do Colegiado do Curso de Bacharelado em Engenharia
de Alimentos do IF Baiano/Campus Uruçuca. Participaram da reunião os(as) docentes
integrantes do Colegiado: Josué de Souza Oliveira, Tatiana Araujo Reis, Risia Kaliane
Santana de Souza, Luciano Bertollo Rusciolelli, Joaquim José Soares Souza Júnior, Mara
Eugênia Ruggiero de Guzzi, Vanessa de Carvalho Cayres Pamponét, Ivanilton Neves de
Lima, Rudhero Monteiro dos Santos, Maria Olímpia Batista de Moraes e Solane Alves
Santos da Rocha, e a Assessora Pedagógica do curso, Viviane Reis Leporace, e os
representantes dos discentes, Lucas Araújo Silva e Mariana Araujo Novaes. O Profº Josué
de Souza Oliveira deu as boas vindas, desejou felicitações aos pais em referência ao dia
dos pais e o Justificou a Ausência dos Membros do Colegiado: Elck Almeida Carvalho,
Keyla Viana dos Santos e Daniele dos Santos Barreto, informou que a reunião estava
sendo gravada no youtube (https://youtu.be/X4PXaRdAQYc) e que a próxima reunião
ordinária do colegiado será realizada no dia 05/11/2021 às 14 h. 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 falou sobre a Reunião com a
CGES/PROEN e Coordenadores dos cursos de Engenharia do IF Baiano ocorrida no dia
30/08/2021. Também falou sobre a construção da proposta da V SNCT de Uruçuca. Em
seguida, foi discutido o PLANO DE AÇÃO DO CURSO BACHARELADO EM ENGENHARIA DE
ALIMENTOS (2021) elaborado com base no RELATÓRIO PROEN/DPDE/CGES Nº: 03/2020.
O presidente do colegiado, Professor Josué de Souza Oliveira, informou que o NDE
apresentou e discutiu com a DA e DG as ações de responsabilidade das referidas
diretorias nas reuniões ocorridas nos dias 05/03/2021 e 04/06/2021, e que para otimizar
a pauta, seria discutida apenas as ações de responsabilidade do Colegiado, NDE e
Coordenação de Curso. Também informou que recebeu da CGES o e-mail para a
manifestação do Campus quanto ao reconhecimento do curso. Logo depois, apresentou
as ações realizadas: Construção do mecanismo de autoavaliação com os indicadores de
desempenho do colegiado; Incentivar a participação em eventos, visando oportunizar
aos estudantes o cumprimento da CH da AC; Construção do Guia Discente;
Garantia/Manutenção da ocorrência da semana acadêmica; Portarias do Centro
Acadêmico do curso; Construção do plano de trabalho do NDE; Construção do relatório
de adequação da bibliografia (básica e complementar) referendando a atualização
levando em consideração a compatibilidade, em cada bibliografia básica da unidade
curricular, entre o número de vagas autorizadas e a quantidade de exemplares por
título; Construção do mecanismo de autoavaliação com os indicadores de desempenho
da coordenação do curso; Regimento dos conselhos (CEUA, CEP); Portarias do CEUA, CEP;
Registros da homologação do CEP e CEUA no Conselho Nacional; PDI 2020 ou Plano de
construção do PDI 2020; Solicitar/verificar da SRA o relatório do ENADE; e a Construção
do plano de ação do colegiado. Foram também discutidas as ações de responsabilidade
do Colegiado, NDE e Coordenação do Curso que ainda não foram concluídas como:
Organização/apresentação das atas de reunião do centro acadêmico do curso;
Busca/organização dos registros das atividades acadêmicas desenvolvidas desde a
implantação do curso; Construção do relatório que justifique o número de vagas
ofertada pelos cursos; Organização/busca das atas de reunião realizada com os
discentes do curso (caso as reuniões sejam realizadas); Organização/atualização dos
documentos (cópia) dos docentes: certificados e diplomas, que devem conter o carimbo
do MEC para serem considerados válidos, frente e verso); cópias de CPF e RG; Lattes



atualizado com comprovação científica nos últimos 3 anos; Registro/horário de
atendimento individual ao aluno; Organização/busca dos documentos (cópia)
comprobatórios da experiência profissional dos docentes; Organização/busca dos
documentos (cópia) comprobatórios da experiência na docência superior;
Organização/busca da produção científica produzida no curso; e Estimular a publicação
oriunda de projetos de pesquisa. Após ampla discussão do plano de ação, o professor
Luciano Bertollo Rusciolelli, vice-coordenador do curso, apresentou e discutiu os
relatórios de avaliação interna do Curso e do Colegiado. Após ampla discussão, os
referidos relatórios foram submetidos a apreciação do colegiado, sendo aprovados por
unanimidade. Logo depois, a assessora pedagógica do curso, Viviane Reis Leporace,
apresentou a proposta de metodologia de trabalho para Programa de Nivelamento em
curso de graduação, conforme resolução n.º 21, de 20 de agosto de 2015. Após ampla
discussão, ficou estabelecido até o dia 13/08 para os membros do colegiado enviarem
por e-mail à coordenação do curso sugestões para realização do nivelamento. Quanto a
Tutoria Acadêmica, o professor Josué de Souza Oliveira informou que existe um
chamado no SUAP para inclusão do formulário no sistema e sugeriu que os tutores
clonassem e usassem o documento
(https://suap.ifbaiano.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/215723/)
enquanto o formulário não é adicionado. Quanto ao planejamento do semestre 2021.1,
devido à indisponibilidade da minuta do calendário, ficou agendada uma reunião
extraordinária do colegiado no dia 17/09/2021 (sexta), às 14h, para discutir o assunto.
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.
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