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PARTICIPANTES

Josué de Souza Oliveira - Presidente do NDE

Solane Alves S. da Rocha - vice-presidente do NDE

Biano Alves de Melo Neto - Membro do NDE

Elck Almeida Carvalho - Membro do NDE

Eliza Caldas Soares - Membro do NDE

Ivanilton Neves de Lima - Membro do NDE
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Italanei Oliveira Fernandes - Assessora pedagógica

AUSÊNCIA

 JUSTIFICADA
Ivan de Oliveira Pereira - Membro do NDE

Ao nono dia do mês de Abril do ano de 2020, às 09h00min, via web conferência
(https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/josue-de-souza-oliveira), foi realizada a 1ª reunião do ano de
2020 do NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE do Curso de Bacharelado em Engenharia de
Alimentos do IF Baiano/Campus Uruçuca. Participaram da reunião os docentes integrantes do
NDE: Josué de Souza Oliveira, Biano Alves de Melo Neto, Elck Almeida Carvalho, Eliza Caldas
Soares, Ivanilton Neves de Lima, João Victor da Silva Santos, Risia Kaliane Santana de Souza,
Sayonara Cotrim Sabioni, Solane Alves Santos da Rocha e a assessora pedagógica do curso:
Italanei Oliveira Fernandes. Após a leitura da ata da reunião anterior pelo Presidente do NDE,
Profº Josué de Souza Oliveira, o mesmo deu as boas vindas, agradeceu a presença de todos e
todas e abriu a reunião para os informes. O professor Biano Alves de Melo Neto informou das
novas chamadas da PROPES e destacou a necessidade dos cadastros dos proponentes em grupo
de pesquisa ativo. O professor Ivanilton Neves de Lima destacou a importância da entrega dos
processos de avaliação de desempenho logo após o retorno às atividades presenciais. O
professor Josué de Souza Oliveira chamou a atenção das atividades EAD’s neste período
de quarentena, destacando às dificuldades, principalmente dos (as) estudantes atendidos
pelo NAPNE. A professora Sayonara Cotrim Sabioni ratificou a fala do professor Josué e
destacou a impossibilidade da realização de atividades EAD, considerando as atuais
condições dos(as) estudantes, dos(as) docentes e da estrutura do CAMPUS. O Italanei
concordou com a fala da professora Sayonara e disse está fazendo um levantamento das
condições dos(as) como a disponibilidade de internet e computadores e que informou a PROEN
das dificuldades para realização de atividades EAD. Quanto a aquisição de materiais para as aulas



práticas, o professor Josué de Souza Oliveira informou que a CUEC está lançando no PGC dos
itens dos laboratórios de processamentos e a professora Mara, Coordenadora dos laboratórios
analíticos do CTA, está lançando os itens dos referidos laboratórios. O professor Biano Alves de
Melo Neto falou das dificuldades para execução das atividades pedagógicas após o corte no
orçamento, o que provocou a demissão dos tercerizados ligados lotados no CTA e a não aquisição
de materiais de aulas práticas. Destacou a importância de secretaria (Beatriz) já que a mesma dava
apoio as seis coordenações que desenvolvem trabalhos no CTA e solicitou informações sobre as
ações que devem ser tomadas para atenuar estes impactos. O professor Josué de Souza Oliveira
reforçou a fala do professor Biano, informou que ainda não recebeu oficialmente da Diretoria Geral
informações das referidas ações para redução destes impactos e destacou a necessidade de uma
reunião com a DG e as coordenações do CTA para discussão deste tema. Em seguida, o professor
Josué de Souza Oliveira falou sobre a III Mostra de Produtos de Processos prevista para maio que
foi adiada por conta da pandemia do coronavírus. Pediu a contribuição dos docentes no envio do
currículo Latttes comprovado atualizado, planos de disciplinas e referências bibliográficas
atualizadas. Além da reformulação do PPC, destacou que estas ações serão importantes para o
reconhecimento do curso. Quanto a tutoria, o professor Josué de Souza Oliveira falou da
importância da implantação da mesma. O professor Biano Alves de Melo Neto falou das
dificuldades para implantação e destacou a necessidade de um equilíbrio na distribuição no número
de tutorandos por professor, já que é o aluno que escolhe o docente tutor. A assessora pedagógica
do curso, Italanei Oliveira Fernandes, se comprometeu em levantar e informar o número máximo
de estudantes que cada docente poderia tutorar. Quanto ao nivelamento, a assessora pedagógica
do curso, Italanei Oliveira Fernandes, fez um breve apresentação, destacando e importância. Falou
que o mesmo deveria ser realizado durante o horário de atendimento ao estudante e que
disponibilizará o formulário para diagnóstico. O professor Biano Neto salientou que nem todos(as)
os(as) docentes tem habilidades em realizar nivelamento em determinadas áreas. Josué de Souza
Oliveira destacou a dificuldade da compatibilização do horário de realização do nivelamento
disponível para o docente (horário de atendimento) com o horário disponível do aluno para
execução desta atividade. Ainda no o que ocorrer, foram apresentadas as propostas de disciplinas
optativas do curso, aprovada em colegiado, pelo professor Josué de Souza Oliveira, sendo
Optativa I – Alimentos Funcionais e Optativa II – Qualidade de Cacau, que serão ministradas pela
professora Maria Olímpia Batista de Moraes, Optativa III – Processamento de Chocolate, que será
ministrada pelo professor Biano Alves de Melo Neto e Optativa IV – Tecnologia de Ovos e Mel,
que será ministrada pela professora Julianna Alves Torres. Destacou que esta decisão favorecerá o
planejamento das disciplinas, já que as mesmas demandam estruturas para realização de aulas
práticas. Por fim, o professor Josué informou que disponibilizou a planilha de levantamento de
docentes do curso e solicitou que todos(as) verificassem se ainda há necessidades de correções.
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, 09 de Abril de 2020.
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