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Ao sexto dia do mês de maio do ano de 2022, às 14h, via web conferência

(https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/luciano-bertollo-rusciolelli), foi realizada a 3ª 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: Luciano

Bertollo Rusciolelli, Tatiana Araujo Reis, Andréia Fernandes da Silva, Mariana Costa Souza,

Mara E. Ruggiero de Guzzi, Paulo Leonardo Lima Ribeiro, Vanessa de Carvalho Cayres

Pamponét, Diogo Gomes, Rudhero Monteiro dos Santos, Solane Alves Santos da Rocha,

Elck Almeida; as representantes discentes Mariana Araujo Novaes e Kaianne Ranyere

Ferreira; a assessora pedagógica Viviane Reis Leporace. Docentes com ausência

justificada: Keyla Viana dos Santos (conselho agropecuária), Eliza Caldas Soares Azevedo

(afastamento doutorado), Maria Olimpia Batista de Moraes (afastamento doutorado), Tais

Marcele Almeida Tripodi Pereira Galvão (curso), Risia Kaliane Santana de Souza (UFSB),

Josué de Souza Oliveira (UFSB), João Victor da Silva Santos (UFSB), Ivanilton Neves de

Lima (conselho agrimensura), Biano Alves de Melo Neto (reunião SETEC), Ivan de Oliveira

Pereira (reunião nugri). 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

Oficinas da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (09 a 14/05/2022)

O Coordenador do Curso, professor Luciano Bertollo Rusciolelli informou que na semana

entre os dias 09 e 14 de maio de 2022 vão ser ofertados diversas oficinas e a mostra de

produtos e processos como parte do evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

(SNCT). Apresentou a programação e pediu que os professores incentivassem e

encaminhassem seus estudantes à participação dos eventos da programação. A professora

Mara Eugênia Ruggiero de Guzzi reforçou a importância do evento, pediu o envolvimento e

apoio de todos e se colocou a disposição para o atendimento de qualquer dúvida com

relação à programação, inscrição e dinâmica das oficinas.

Tutoria

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

importância do programa de tutoria para o curso e também para o processo de

reconhecimento do curso pelo MEC. Deixou claro que o professor pode procurar a

assessoria pedagógica e/ou a coordenação de curso caso tenha dúvidas sobre a dinâmica

da tutoria do atual semestre ou sobre a redação do relatório de tutoria do semestre passado

(2021.1).

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 expira no dia 13/05.

Deixou claro que o professor pode procurar a assessoria pedagógica caso tenha dúvidas

sobre o preenchimento e juntada do plano de ensino via SUAP.

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

início à discussão dos pontos de pauta.

1. 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, apresentou os relatórios da

avaliação do semestre 2021.1, do colegiado e da coordenação, realizadas semestralmente.

Apresentou todos os dados coletados ao colegiado e informou que fará os encaminhamentos

cabíveis. O baixo número de respostas foi destacado e sugestões sobre como solicitar o



preenchimento dos formulários foram apresentadas. Foram sugeridas a aplicação dos

formulários em um período anual, ao invés de semestral, e também na forma impressa.

2. 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, mais uma vez, a

importância do tutor nesse item; (iii) Garantia/Manutenção da ocorrência da semana

acadêmica – informou 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 por ser algo de extrema relevância ao curso e também no processo de

reconhecimento do curso pelo MEC; (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. Informou também que a coordenação está

tendo suporte administrativo e caso algum docente tenha necessidade de alguma ajuda,

basta procurar a coordenação; (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.

3. Encaminhamento ao NUTEPE de estudantes com dificuldades de

aprendizagem;



A assessora pedagógica, Viviane Reis Leporace, informou sobre o procedimento de

encaminhamento de estudantes com dificuldades de aprendizagem. Para tal, ela apresentou

a diferença entre Dificuldade de Aprendizagem e Transtorno de Aprendizagem. Explicou que

Dificuldade de Aprendizagem diz respeito à um grupo heterogêneo de defasagens

abrangentes referentes ao processo de aprendizagem, envolvendo dificuldades em assimilar

e acompanhar estudos. Transtorno de Aprendizagem diz respeito à um grupo de defasagens

específicas e pontuais, referente à disfunção neurológica de assimilação de conteúdos como

a escrita, a leitura e capacidades matemáticas. Informou que tanto o Núcleo de Apoio às

Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) quanto o Núcleo Técnico Pedagógico

(NUTEPE) pode estão aptos a receberem as demandas, atender e realizar o

encaminhamento a outros professionais, caso seja necessário. O Coordenador de Curso,

Professor Luciano Bertollo Rusciolelli, reforço sobre a importância da ação desses núcleos

ao curso de Engenharia de Alimentos, agradeceu pelo apoio de sempre e convidou os

integrantes dos núcleos a se apresentarem às turmas de alunos da engenharia de alimentos

durante às aulas..

4. Apreciação da minuta do calendário 2022.1;

O Coordenador do Curso, professor Luciano Bertollo Rusciolelli, explicou que a direção

acadêmica solicitou a apreciação da minuta do calendário de 2022.1 dos cursos superiores

por este colegiado. Após apresentação e discussão sobre a minuta do calendário, o mesmo

foi aprovado e os encaminhamentos foram: (i) adicionar no calendário a Feira de Ciências e

a Mostra Científica, ambos eventos da SNCT, e (ii) esclarecer sobre a dinâmica dos

sábados letivos.

5. O que ocorrer

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

a palavra. A discente Mariana Araujo Novaes informou sobre a intenção de antecipar a

defesa do TCC. O coordenador do curso, professor Luciano Bertollo Rusciolelli, a

professora de TCC, professora Mara Eugenia Ruggiero de Guzzi e a orientadora da

discente, professora Elck Almeida Carvalho, se manifestaram a favor. Nenhum outro

membro do colegiado se manifestou contrário ao adiantamento. O Coordenador do Curso,

professor Luciano Bertollo Rusciolelli, comentou sobre a importância dos professores

verificarem o desligamento dos aparelhos de ar condicionado e lâmpadas e o fechamento

das janelas da sala de aula após as aulas. Informou que o CTA não possui um colaborador

exclusivo para realizar tais atividades e que o empenho de todos se faz muito importante.

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, 06 de maio de 2022.
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