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A o décimo oitavo dia do mês de Fevereiro do ano de 2022, às 13h30min, via web
conferência (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/josue-de-souza-oliveira), foi realizada
a 1ª reunião ordinária do ano de 2022 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, Solane Alves, Mariana Costa
Souza, Luciano Bertollo Rusciolelli, Mara E. Ruggiero de Guzzi, Andréia Fernandes da Silva,
Paulo Leonardo Lima Ribeiro, Joaquim José S. Souza Júnior, Romeu Araújo Menezes, João
Victor da Silva Santos, Francisco de Sousa Lima e Rudhero Monteiro, a representante dos
discentes, Mariana Araujo Novaes. O Profº Josué de Souza Oliveira deu as boas vindas e o
Justificou a Ausência dos(as) Docentes Risia Kaliane Santana de Souza, Julianna Alves
Torres, Biano Alves de Melo Neto, Daniele dos Santos Barreto e José Ricardo Rosa dos
Santos e informou que a reunião estava sendo gravada no youtube
(https://youtu.be/mP1S-GzbCjw) e que a próxima reunião ordinária do colegiado será
realizada no dia 08/04/2022 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 os planos de ensino do semestre 2021.1 e que o prazo para apensar
os mesmos é até o dia 18/02/2022. Destacou a importância da apresentação pelos(as)
docentes aos estudantes e registro no diário de classe no início do semestre. Também
falou sobre a transição de Gestão e informou sobre alguns membros do colegiado que
estão na Equipe de Transição. Ainda informou sobre a solicitação de materiais para
atividades acadêmicas com preenchimento da planilha disponível em 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FmbyCt7s7lMSBai0VOFjQSSaXh3gH9HD/edit?
usp=sharing&ouid=111115151558683325408&rtpof=true&sd=true. para alimentação
do Plano Anal de Contratação, conforme OFICIO CIRCULAR 6/2022 - RET-
GAB/RET/IFBAIANO. A Professora Solane Alves falou sobre os processos seletivos para
ingresso dos estudantes no Campus e pediu a ampla divulgação dos mesmos nas redes
sociais e em outros espaços. Em seguida, iniciou-se a discussão sobre o ponto
relacionado com a apreciação da minuta do PPC reformulado (implantação da
curricularização da extensão, regulamento de estágio alguns ajustes nas ementas e
referências bibliográficas) em
https://docs.google.com/document/d/13j58ip9CVoHOCGXDQBNadBwvT7bvz7cLo5mM4ogcH8w/edit?
usp=sharing. O professor Josué de Souza Oliveira destacou que a maioria das alterações
já haviam sido discutidas em outras reuniões de colegiado. Também falou que a minuta
do PPC apresentada foi enviada à comissão de curricularização, mas não houve sobre
manifestação quanto às alterações. Após apresentada todas as alterações da
reformulação do PPC, as mesmas foram submetidas a aprovação do colegiado sendo
aprovada com 91% dos votos, tendo 9% de abstenção. Iniciou-se então a discussão sobre
a apreciação do Calendário acadêmico 2021.2. O professor Josué de Souza Oliveira
informou que por conta do posse ao Cargo de Diretor Geral previsto para Março/2022,
solicitou seu afastamento da função de Coordenador do Curso, e que como seu mandato
terminaria em 19 de abril de 2022 e conforme a organização didática, colocou como
pauta a escolha do novo Coordenador e Coordenador substituto do Curso. Em seguida,
solicitou a manifestação de interesse à Candidatura à função de Coordenador do Curso.
Apenas o professor Luciano Bertollo Rusciolelli se colocou em quanto candidato, sendo,
após a apreciação do colegiado, aprovado com 100% dos votos. Já a candidatura à função
do Coordenador Substituto, não houve manifestação de interesse, sendo esse ponto a ser
discutido na próxima reunião de colegiado. Quanto à apreciação do Calendário acadêmico
2021.2, o professor Josué de Souza Oliveira apresentou a minuta elaborada pela
comissão de calendário, cuja a mesma apresentava 100 dias letivos, com início das aulas



no dia 28/03/2022 e finalização do semestre no dia 06/09/2022. Em seguida, o Professor
Josué de Souza Oliveira apresentou a resposta a Diretoria de Planejamento e
Desenvolvimento de Ensino após a consulta sobre a obrigatoriedade do cumprimento de
100 dias letivos e a possibilidade da realização de atividades APNP’s no semestre 2021.1
a seguir: “Conforme o §2º. da Instrução Normativa 5/2022 - RET-SCS/RET-
GAB/RET/IFBAIANO, DE 5 de fevereiro de 2022, As Atividades Pedagógicas Não
Presenciais (APNPs), considerando a sua natureza de excepcionalidade, poderão ser
adotadas para conclusão das atividades do calendário acadêmico do ano letivo de 2021
e, prioritariamente, quanto a servidores que se enquadrem nas hipóteses do Art. 7º, I,
desta Instrução Normativa. O referido documento normativo estabelece uma faculdade
aos campi, cabendo ao próprio campus definir se utilizará as APNP's para a conclusão do
período letivo 2021, conforme estabelece a Lei nº 14.218/2021. Assim, é possível realizar
durante o semestre 2021.2 as atividades síncronas propostas pela a APNP's na
modalidade presencial? Nesse ponto, registra-se que, uma vez garantida a segurança
bioquímica dos estudantes e dos profissionais envolvidos nas atividades pedagógicas, o
campus tem autonomia didático-pedagógica para definir se utilizará as APNP's para o
desenvolvimento das atividades síncronas na modalidade presencial, conforme as
normativas preconizam (Resolução 90, a IN 05/2022 e a Nota Técnica da FIOCRUZ)”. Em
seguida, o professor Josué de Souza Oliveira manifestou a preocupação quanto à
sincronia do Calendário Acadêmico do Campus com outros Campi do IF Baiano e outras
instituições de ensino. Falou que no Campus Itapetinga, houve redução dos dias letivos e
utilização dos sábados letivos. Destacou que o período de excepcionalidade por conta da
pandemia somente pode ser considerada no calendário do ano letivo de 2021, e que no
semestre 2022.1, não poderá utilizar APNPs e deverá cumprir os 100 dias letivos, o que
dificultará o ajuste do calendário com outras instituições. Em seguida, o professor Josué
de Souza Oliveira, apresentou a proposta do Calendário Semestre 2021.2 elaborada pelos
coordenadores dos cursos de Graduação no qual tem o início das aulas em 28/03/2022 e
Finalização do semestre em 16/07/2022, com o período de prova final entre 18 a 22/07,
com o dia 25/07 como prazo para entrega resultado final, renovação de matrícula entre o
dia 26 a 29/07/2022, utilizando 11 sábados letivos, totalizando 77 dias letivos em 14
semanas, com inserção do período de aproveitamento de estudos e reintegração ao curso
até o dia 08/04/2022. Após uma ampla discussão, a proposta elaborada pelos
coordenadores com contribuições do colegiado foi submetida a apreciação, sendo
aprovada com 92% dos votos, e com 8% de abstenção. Em seguida, o professor Josué de
Souza Oliveira iniciou a apresentação das minutas dos Horários das aulas das turmas
2018.1, 2019.1, 2020.1 e 2021.1. Após ampla discussão e contribuições do colegiado, os
horários foram disponibilizados no link:
https://docs.google.com/document/d/1HUtpLDUnowtYvMQeoF2o1sNjFlfF4Yn8/edit?
usp=sharing&ouid=111115151558683325408&rtpof=true&sd=true. 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, 18 de Fevereiro de 2022.



Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Romeu Araujo Menezes, COORDENADOR - FUC1 - URU-NUINF, em 24/02/2022 06:15:48.

Francisco de Sousa Lima, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 24/02/2022 04:47:46.

Mariana Araújo Novaes, 20181URU03GB0015 - Discente, em 23/02/2022 21:40:28.

Rudhero Monteiro dos Santos, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 23/02/2022 20:17:17.

Joaquim Jose Soares Souza Junior, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 23/02/2022 14:50:50.

Mariana Costa Souza, PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO-SUBSTITUTO, em 23/02/2022 14:46:20.

Luciano Bertollo Rusciolelli, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 23/02/2022 14:24:50.

Paulo Leonardo Lima Ribeiro, PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO-SUBSTITUTO, em 23/02/2022 14:05:27.

Mara Eugenia Ruggiero de Guzzi, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 23/02/2022 13:58:06.

Andreia Fernandes da Silva, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 23/02/2022 13:57:57.

Joao Victor da Silva Santos, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 23/02/2022 13:47:10.

Solane Alves Santos da Rocha, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 23/02/2022 13:43:35.

Josue de Souza Oliveira, COORDENADOR - FUC1 - URU-NUTEC, em 23/02/2022 13:25:52.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 23/02/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

293079

645cf8ae33


	Documento assinado eletronicamente por:

