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Ao oitavo dia do mês de abril de Abril do ano de 2022, às 14h, via web conferência

(https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/luciano-bertollo-rusciolelli), foi realizada a 2ª reunião

ordinária do colegiado do curso de Bacharelado em Engenharia de Alimentos do IF Baiano

– campus Uruçuca. Participaram da reunião os docentes integrantes do colegiado: Andréia

Fernandes da Silva, Paulo Leonardo Lima Ribeiro, Mara Eugênia Ruggiero de Guzzi,



Solane Alves Santos da Rocha, Biano Alves de Melo Neto, Elck Almeida Carvalho, Tatiana

Araújo, Vanessa de Carvalho Cayres Pamponét, Mariana Costa Souza, Rudhero Monteiro;

a representante discente Mariana Araujo Novaes e; a assessora pedagógica Viviane Reis

Leporace. Docentes com ausência justificada: Keyla Viana dos Santos, Risia Kaliane

Santana de Souza, Maria Olimpia Batista de Moraes, Eliza Caldas Soares Azevedo,

Julianna Alves Torres. O coordenador do curso, professor Luciano Bertollo Rusciolelli, deu

as boas-vindas, agradeceu a presença de todos e todas e iniciou a reunião com os informes:

INFORMES

Tutoria

O Coordenador do Curso, professor Luciano Bertollo Rusciolelli, informou que a solicitação

de juntada de relatórios da tutoria do semestre 2021.1 no SUAP. Informou que solicitou a

nova indicação de tutores, por parte dos discentes, para 2021.2. Informou também que está

formulando uma nova proposta sobre a dinâmica do programa de tutoria no curso de

engenharia de alimentos e irá apresentar ao NDE, sendo, neste momento, qualquer

sugestão muito bem-vinda.

 

Planos de Ensino

O Coordenador do Curso, professor Luciano Bertollo Rusciolelli, informou que a juntada de

documentos para captação dos Planos de Ensino do semestre 2021.2 já foi solicitada. A

assessora pedagógica, Viviane Reis Leporace, completou a fala do professor Luciano,

enfatizando que os planos de ensino devem ser enviados para ela, pois ela que faz a revisão

pedagógica dos planos de ensino da engenharia de alimentos.

Remoção do Professor Francisco de Sousa Lima

O Coordenador do Curso, professor Luciano Bertollo Rusciolelli, informou que o Professor

Francisco de Sousa Lima foi removido para outro campus e que as disciplinas dele serão

remanejadas, iniciando via socialização da direção acadêmica.

Reconhecimento do curso pelo MEC

O Diretor Geral, professor Josué de Souza Oliviera, informou que esteve em Salvador na

corrente semana, envolvido com trabalho e treinamento na reitoria. Na ocasião, entrou em

contato com servidores da PROEN e com o pesquisador Institucional abordando sobre a

questão do reconhecimento do curso da engenharia de alimentos pelo MEC. Informou que o

agendamento tende a estar bem próximo pelo fato de que a visita de reconhecimento outro

curso da instituição foi marcado para o mês de maio.

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

A professora Mara Eugênia Ruggiero de Guzzi, informou sobre a nova etapa da SNCT, que

vai acontecer no mês de maio. Serão ofertadas oficinas e ocorrerá a realização da mostra

de produtos e processos. O evento será destinado predominantemente ao público interno,

estudantes e servidores. Informou também que as inscrições e a divulgação serão iniciadas

em breve. Reforçou que se algum servidor tiver interesse de ofertar uma oficina pode

acessar o link e fornecer as informações necessárias. Ressaltou que é uma boa

oportunidade para atender demandas reprimidas dos estudantes no que diz respeito às

atividades práticas.

Ao final dos informes, o coordenador do curso, professor Luciano Bertollo Rusciolelli, deu

início à discussão dos pontos de pauta.

ORDEM DO DIA



1. Reformular a comissão de avaliação das atividades complementares

O Coordenador do Curso, professor Luciano Bertollo Rusciolelli, informou que a portaria

70/2020 – URU-GAB/URU-DG/RET/IFBAIANO, de 31 de Julho de 2020, já havia perdido

a vigência e que, portanto, era necessário sua atualização para designar os novos

integrantes. Explicou que se trata de uma Comissão Permanente de Acompanhamento das

Atividades Complementares do Curso Bacharelado em Engenharia de Alimentos, no âmbito

deste Campus, cujas atribuições estão apresentadas no REGULAMENTO DE

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS

DO IF BAIANO, aprovado pela Resolução/CONSUP nº 39/2016. As professoras Mara

Eugênia Ruggiero de Guzzi, Solane Alves Santos da Rocha e o Professor Luciano Bertollo

Rusciolelli manifestaram interesse em compor tal comissão. O Coordenador do Curso,

professor Luciano Bertollo Rusciolelli, julgou interessante a presença de mais um ou dois

integrantes em tal comissão e informou que socializaria tal demanda por e-mail institucional.

2. Atualização da portaria de composição dos membros do colegiado

O Coordenador do Curso, professor Luciano Bertollo Rusciolelli, informou sobre a

necessidade de retificação da portaria PORTARIA 44/2021 - URU-GAB/URU-

DG/RET/IFBAIANO, de 22 de Julho de 2021, retificada pela PORTARIA 46/2020 – URU-

GAB/URU-DG/RET/IFBAIANO, de 23 de Julho de 2021, que designa o Colegiado do

Curso Bacharelado em Engenharia de Alimentos, Campus Uruçuca. Explicou que o ex-

presidente e ex-coordenador do curso, professor Josué de Souza Oliveira, foi eleito diretor

geral do campus. Como o novo coordenador do curso bacharelado em engenharia de

alimentos já foi eleito e está em plena atividade, informou que seria necessária providenciar

tal retificação. Na ocasião, sugeriu também adicionar os professores Tadeu Nogueira Costa

de Andrade, Paulo Leonardo Lima Ribeiro e Mariana Costa Souza. O coordenador do

curso, professor Luciano Bertollo Rusciolelli, solicitou que a representante discente Mariana

Araújo Novaes, providenciasse a eleição do novo membro discente para compor a

representação estudantil no colegiado do curso bacharelado em engenharia de alimentos.

Além disso, solicitou a saída dos professores Francisco de Sousa Lima, Fabrício Pereira da

Silva e Josué de Souza Oliveira e do discente Lucas Araújo Silva.

3. Atualização da portaria de composição dos membros do NDE

O Coordenador do Curso, professor Luciano Bertollo Rusciolelli, informou sobre a

necessidade de retificação da portaria PORTARIA 69/2020 - URU-GAB/URU-

DG/RET/IFBAIANO, de 30 de Julho de 2020, que designa os membros do Núcleo

Docentes Estruturante. Explicou que a retificação se refere ao: coordenador do curso,

professor Luciano Bertollo Rusciolelli, como novo presidente; a professora Mara Eugenia

Ruggiero de Guzzi vice-presidente; saída do professor Josué de Souza Oliveira, que foi

eleito diretor geral do campus.

4. Ações para reconhecimento do curso pelo MEC

O Coordenador do Curso, professor Luciano Bertollo Rusciolelli, informou aos membros do

colegiado que as ações para reconhecimento do curso pelo MEC estão em andamento.

Explicou que tais ações estão sendo desenvolvidas de acordo com o Plano de Ação

realizado com base no relatório da PROEN / CGES / DPDE. Diante disso, apresentou as

principais atribuições/ações do colegiado necessárias para providenciar documentação e

condições para o reconhecimento do curso: (i) Autoavaliação do curso bacharelado em

Engenharia de alimentos – vem acontecendo semestralmente; (ii) Incentivar a participação

em eventos, visando oportunizar aos estudantes o cumprimento da carga horária das

atividades complementares – vem acontecendo, porém destacou a importância do tutor

nesse item; (iii) Garantia/Manutenção da ocorrência da semana acadêmica – informo que



esse tipo de evento vem sendo realizado junto com a Semana Nacional de Ciência e

Tecnologia (SNCT), e que é muito importante o envolvimento dos membros do colegiado;

(iv) Implantação dos programas de Monitoria, Tutoria, Nivelamento e Aprimoramento – vem

sendo desenvolvido, apesar de ainda serem necessários alguns procedimentos

padronizados; (v) Busca/organização dos registros das atividades acadêmicas desenvolvidas

desde a implantação do curso – em desenvolvimento; (vi) Estimular o desenvolvimento de

projetos de pesquisa e extensão no curso – informou que os professores e discentes do

curso bacharelado em engenharia de alimentos apresentam considerável participação em

projetos, porém, destacou que esse tipo de ação deve ser mantida; (vii) Construção do

mecanismo de autoavaliação com os indicadores de desempenho da coordenação – vem

sendo realizado semestralmente; (viii) 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 – informou que essa demanda

encontra-se em atraso e reforçou a importância do cumprimento de tal solicitação; (ix) Lattes

atualizado com comprovação científica nos últimos 3 ano - informou que essa demanda

encontra-se em atraso e reforçou a importância do cumprimento de tal solicitação; (x)

Registro/horário de atendimento individual ao aluno – vem sendo informado e disponibilizado

semestralmente; (xi) Organização/busca dos documentos (cópia) comprobatórios da

experiência profissional dos docentes – informou que essa demanda encontra-se em atraso

e reforçou a importância do cumprimento de tal solicitação; (xii) Organização/busca dos

documentos (cópia) comprobatórios da experiência na docência superior – informou que

essa demanda encontra-se em atraso e reforçou a importância do cumprimento de tal

solicitação; (xiii) Estimular a publicação oriunda de projetos de pesquisa - informou que os

professores e discentes do curso bacharelado em engenharia de alimentos apresentam

considerável quantitativo de publicação, porém, destacou que esse tipo de ação deve ser

mantida e sempre melhorada; (xiv) Construção do plano de ação do colegiado – está feito

para o ano corrente de 2022.

5. Eleição do(a) Coordenador(a) substituto(a);

O Coordenador do Curso, professor Luciano Bertollo Rusciolelli, informou que a

coordenação do curso bacharelado em engenharia de alimentos está sem coordenador(a)

substituto(a). Pediu que algum membro do colegiado presente na reunião se manifestasse

quanto ao interesse assumir tal função. A Professora Mara Eugenia Ruggiero de Guzzi se

pronunciou como interessada. O Coordenador do Curso, professor Luciano Bertollo

Rusciolelli, deu início a votação e o resultado foi: 12 votos a favor, zero voto contra e zero

abstenção.

6. Relatório de Avaliação do Semestre 2021.1; do desempenho da coordenação do

curso e; do desempenho do colegiado

O Coordenador do Curso, professor Luciano Bertollo Rusciolelli, informou que devido ao

início das atividades presenciais e elevada carga de demandas relacionadas à coordenação

de curso, esses relatórios ainda não foram finalizados e que serão providenciados o quanto

antes.

7. Professor Removido

O Coordenador do Curso, professor Luciano Bertollo Rusciolelli, informou que o professor

Francisco de Sousa Lima foi removido e que o diretor acadêmico fará a redistribuição das

disciplinas sob responsabilidade do professor citado.



8. O que ocorrer

Nesse momento o Coordenador do Curso, professor Luciano Bertollo Rusciolelli, franqueou

a palavra. A professora Mara Eugenia Ruggiero de Guzzi reforçou informações sobre a

SNCT destacando que em agosto vai acontecer a mostra científica, voltada para a

publicação de trabalhos científicos da comunidade. Completou informando que as normas

serão divulgadas na próxima semana juntamente com outras informações. Finalizou

solicitando que os membros do colegiado incentivassem a participação dos estudantes. O

Diretor Geral, professor Josué de Souza Oliveira, parabenizou a professora Mara Eugenia

Ruggiero de Guzzi sobre o empenho na gestão da SNCT. Ressaltou a importância do

evento porta abertas com alunos do terceiro ano da comunidade externa, o que atua

diretamente no incentivo de ingressos nos cursos de graduação do campus. Parabenizou

também a presidente do centro acadêmico, a discente Mariana Araújo Novaes, que foi

responsável pela ação de integração dos estudantes iniciantes do curso de engenharia de

alimentos.

Sem mais nada a tratar, eu, Coordenador do Curso Bacharelado em Engenharia de

Alimentos, Professor Luciano Bertollo Rusciolelli, lavrei a presente ata, que foi lida e

aprovada por mim e demais participantes da reunião.

Uruçuca – BA, 08 de Abril de 2022.
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