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Ao segundo dia do mês de Junho do ano de 2020, às 16h00min, via web conferência
(https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/josue-de-souza-oliveira), foi realizada a 2ª reunião ordinária
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 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE: 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 e Solane Alves Santos da Rocha. O  Profº Josué
de Souza Oliveira, o mesmo deu as boas vindas e informou que a próxima reunião de NÚCLEO
DOCENTE ESTRUTURANTE será realizada no dia 21/07/2020 às 14 h. Em seguida, o
Coordenador do NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE agradeceu a presença de todos e
todas e abriu a reunião para os informes. O professor Josué de Souza Oliveira informou sobre as
reuniões realizadas com as turmas de engenharia, sendo no dia 28/04 com 5° Semestre, no dia
07/05 com o 3° Semestre e no dia 12/05 com a turma do 1° Semestre e destacou a importância
destas reuniões, apesar das dificuldades de acesso dos estudantes devido aos problemas com a
internet e outras tecnologias. Também falou sobre a reunião realizada no dia 15/05 com os
coordenadores dos cursos superiores, assessores pedagógicos, coordenadores de extensão e
PROEX cujo o tema foi a Curricularização da extensão a ser implantada nos cursos de graduação.
Informou sobre a participação de estudantes e docentes no I COICTA (I Congresso Online
Internacional de Ciência e Tecnologia de Alimentos) ocorrido nos dias 19, 20 e 21/05/2020 e da
Roda de conversa: Atuação do Engenheiro de Alimentos no mundo do trabalho ocorrida no dia
28/05 com os estudantes e profissionais da área que atuam em diversos ramos da Engenharia de
Alimentos. Quanto a aquisição de materiais para as aulas práticas e pessoal de apoio para as
aulas, o coordenador do curso informou que não há novidades além daquelas já repassada ao
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE após a reunião com a gestão do Campus. Em seguida,
o professor Josué de Souza Oliveira, apresentou algumas ações realizadas para adequação do
curso para reconhecimento, apresentou o documento de assessoramento pedagógico enviado pela
Coordenação Geral de Educação Superior (CGES/DPDE/PROEN). Destacou a importância da
revisão do PPC adequando aos novos regulamentos e organização didática dos cursos de
graduação, e da implantação da curricularização da extensão no curso. O professor Biano Alves de
Melo Neto encaminhou a proposta de um momento fora da reunião de NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE para discutir este assunto. Ficou definido o dia 13/07 às 14h (segunda) para
discussão a cerca da curricularização da extensão com a presença da coordenação de Ensino,
Extensão e Diretoria Académica. O professor Josué de Souza Oliveira informou que com a
contribuição da professora Risia Kaliane Santana de Souza, fez alguns destaques de ações para
adequação do curso de acordo a nova organização didática e as dúvidas foram enviadas para a
diretoria académica, sendo as respostas socializadas com o NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE. Em seguida, o Coordenador do Curso, professor Josué de Souza Oliveira, em
atendimento à nova organização didática, apresentou a minuta do regulamento do Colegiado do
curso Bacharelado de Engenharia de Alimentos que havia sido enviado por e-mail para leitura e
contribuições no dia 12/05/2020. Após a leitura e a apresentação, o referido documento foi
aprovado pelos presentes. Também informou que enviou para leitura e contribuições o regulamento
do NDE que será discutido e aprovado na próxima reunião de NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE. Quanto as atividades interdisciplinares e remotas no período de pandemia, o
professor Josué de Souza Oliveira informou que a professora Mara Eugênia Ruggiero de Guzzi
vem, junto com outros professores do curso, realizando web-conferencias com os alunos do 1°
semestre utilizando a apresentação de documentários sobre o desenvolvimento científico e outros
conteúdos e que depois realiza um bate-papo. Quanto aos Currículo Lattes dos docentes e os



planos das disciplinas, o professor Josué de Souza Oliveira informou que já recebeu de alguns
docentes e que podem ser entregues no início das atividades presenciais. Logo depois foi discutida
a implantação do programa de tutoria no curso Bacharelado em Engenharia de Alimentos. O
Coordenador do Curso apresentou a relação do número de tutorando por tutor do Campus
informada pela assessoria pedagógica, sendo que o campus possui atualmente 596 de estudantes
matriculados e 61 docentes, resultando numa relação de aproximadamente 10 tutorandos
(estudantes) por tutor (docente). Apresentou também a relação levantada pela representante dos
estudantes no Colegiado e informou que encaminhará a distribuição dos tutorando aos docentes de
acordo com a manifestação dos discentes. Quanto ao programa de nivelamento, a assessora
pedagógica do curso informou que, após o diagnóstico realizado e a identificação do docente que
realizará o nivelamento, o horário de atendimento ao estudante do mesmo deve coincidir com o
horário disponível da turma para realização desta atividade. Quanto ao formulário para diagnóstico,
o professor Josué de Souza Oliveira informou que Diretor Acadêmico que trabalhará com a
coordenação de ensino para construção e disponibilização à coordenação do curso. Por fim, foi
discutida a reestruturação do NDE. O professor informou que devido a remoção da professora
Sayonara para o Campus Guanambi e com a chegada de novos docentes ao curso, percebeu a
necessidade da reestruturação. O Professor Biano Alves de Melo Neto informou que devido às
demandas da Coordenação de Pesquisa que não poderá participar, neste momento, como membro
do NDE e solicitou o seu desligamento. 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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