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Ao quarto dia do mês de Março do ano de 2022, às 09h00min, via web conferência

(https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/luciano-bertollo-rusciolelli), realizou-se a 1ª

reunião ordinária do ano de 2022 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: Luciano

Bertollo Rusciolelli, Josué de Souza Oliveira, Mara Eugênia Ruggiero de Guzzi, Solane

Alves Santos da Rocha, Risia Kaliane Santana de Souza, e o Diretor Acadêmico, Diogo

Antônio Queiroz Gomes, e o Diretor Geral, Daniel Carlos Pereira de Oliveira . Ausências

justificadas previamente: Ivanilton Neves de Lima (aula), Maria Olímpia Batista de

Moraes (afastamento), Eliza Caldas Soares Azevedo (afastamento), João Victor da Silva

Santos (aula), Viviane Reis Leporace (férias). O Profº Luciano Bertollo Rusciolelli

agradeceu a presença de todos e todas, deu as boas vindas, informou que está na

condição de coordenador substituto em transição para a titularidade, aguardando

apenas a portaria, pois o coordenador titular, Prof Josué de Souza Oliveira está em

transição para a direção geral do campus e em seguida franqueou a palavra para os

informes. O professor Josué de Souza Oliveira, informou sobre o preenchimento

formulário E-mec (21/02 até 08/03). Explicou que trata-se de um formulário extenso e

importante, que aborda várias frentes de informação, e será o formulário norteador que

os avaliadores do MEC utilizarão no processo de reconhecimento do curso. Informou

também sobre a reunião agendada com a CGES e PI para apresentar e discutir o

preenchimento do formulário. Não havendo outros informes, iniciou-se as discussões no

ponto em pauta. O professor Luciano Bertollo Rusciolelli fez uma breve apresentação do

histórico do assessoramento pedagógico da PROEN/DPDE/CGES (visita 26 e 27/10/2020)

que resultou no RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TÉCNICA IN LOCO PROEN/DPDE/CGES e com

base neste relatório foi elaborado o plano de ação que foi discutido e aprovado em

reunião de colegiado. O professor Luciano Bertollo Rusciolelli explicou que a dinâmina da

condução desse primeiro ponto de pauta seria a discussão e/ou consulta de todos os

itens listados no plano de ação e atualizados pelos(as) presentes. Quanto a

criação/vinculação dos TCC em repositório próprio e acessível pela internet (criar o

espaço) (item 2), o diretor acadêmico Diogo Antônio Queiroz Gomes explicou que ainda

se encontra em fase de conclusão no âmbito do IF Baiano. Explicou também que foi feita

uma provocação para atendimento a tal demanda a nível de campus, através de reunião

com as coordenações de curso e bibliotecária e que ficou de consultar o setor de

biblioteca sobre atualizações. Quanto a construção/busca dos seguintes relatórios com

as ações da enfermagem, odontologia, psicologia, assistência social (item 04) e da

comprovação dos alunos do curso que foram/são contemplados pela assistência

estudantil (item 05), o diretor acadêmico, Diogo Antônio Queiroz Gomes, comunicou que

foram entregues parcialmente e estão na Coordenação de Assistência Estudantil,



faltando atualizações. Quanto a construção/buscar dos relatórios com as ações de

diversidade e inclusão realizadas pelo NEABI e/ou NAPNE (item 07), o diretor acadêmico,

Diogo Antônio Queiroz Gomes, informou que os relatórios foram atualizados e

disponibilizados para a equipe de transição e a Professora Solane Alves Santos da Rocha

se colocou a disposição para fazer a verificação. Quanto às ações voltadas para a

política de acessibilidade física (item 08), o diretor acadêmico, Diogo, informou que

foram enviadas para a coordenação de curso, ficando a cargo do coordenador substituto

Luciano Bertollo Rusciolelli fazer a verificação. Quanto a implantação dos programas de

Monitoria, Tutoria, Nivelamento e Aprimoramento (item 10), o coordenador titular, Josué

de Souza Oliveira, informou que o programa de tutoria está sendo realizado, incluindo

os relatórios que estão no SUAP. Nivelamento e aprimoramento foram iniciados, faltam

relatórios que serão verificar com a assessoria pedagógica. Informou também que

existe a proposição de um nivelamento de português e matemática para os

ingressantes no formato EaD. A professora Mara Eugênia Ruggiero de Guzzi  questionou

se nivelamento e aprimoramento podem ser contemplados na semana acadêmica. Essa

informação será verificada coordenador substituto Luciano Bertollo Rusciolelli. O

programa de Monitoria foi concluída e relatórios enviados para a coordenação de curso.

Quanto à organização/apresentação das atas de reunião do centro acadêmico do curso

(item 11), o coordenador substituto, Luciano Bertollo Rusciolelli, informou que vai

verificar junto à presidente do centro acadêmico. Quanto ao espaço físico para o Centro

Acadêmico do curso (item 13), o diregor geral, Daniel Carlos Pereira de Oliveira,

informou que o espaço foi disponibilizado, porém serão necessárias intervenções,

ficando sob sua responsabildiade a verificação com a coordenação de assuntos

estudantis,  ressaltando a necessidade de informação do prazo e da instalação de

internet. Quanto construção/aplicação de instrução de autoavaliação do curso (item 14),

o diretor geral, Daniel Carlos Pereira de Oliveira, informou que vai verificar se a portaria

da comissão de autoavaliação do curso foi retificada. Quanto a disponibilização de

espaço/armário para CPA do Campus (item 16), o diretor geral, Daniel Carlos Pereira de

Oliveira, informou que o espaço e armário ainda não estão disponíveis e a CPA vem

funcionando na biblioteca. Informou também que irá verificar uma sala com a presidente

da CPA. O coordenador substituto, Luciano Bertollo Rusciolelli, ficou de verificar se a sala

precisa ser exclusiva para a CPA. Quanto a planejar as ações de melhoria para o curso

com base no relatório de avaliação da CPA (item 17), o diretor geral, Daniel Carlos

Pereira de Oliveira, informou que faltam as ações de melhoria. Foi feito o levantamento

com base no relatório/checklist realizado em 2021. O coordenador substituto, Luciano

Bertollo Rusciolelli, vai entrar em contato com a presidente da CPA e verificar a

existência do plano de ação. Quanto a atualização do site do Campus/Curso, garantindo

o acesso às informações (Lei 13.168/2015, Portaria MEC Nº 23/2017) (item 20), o diretor

geral, Daniel Carlos Pereira de Oliveira, informou que o site será atualizado pela ASCOM

e que vai solicitar a disponibilização de um formulário padronizado para atualização de

informações do site do campus, junto a ASCOM. Quanto a Ações de programa de

inclusão digital (se existir) (item 21), o diretor geral, Daniel Carlos Pereira de Oliveira,

informou que vai solicitar essa informação e os relatórios das ações à coordenação de

informática. Quanto ao contratos de Licença de uso de softwares instalados nos

laboratórios (caso existir) (item 22) o diretor geral, Daniel Carlos Pereira de Oliveira,

explicou que só existem as licenças dos softwares institucionais e que vai solicitar tais

licenças com o setor de tecnologia da informação e encaminhar para a coordenação da

engenharia de alimentos. Após sofrer perda de conexão de internet e também

presenciar problemas de conexão em vários participantes da reunião eu, Coordenador

Substituto do Curso Bacharelado em Engenharia de Alimentos, Profº Luciano Bertollo

Rusciolelli, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por mim e demais participantes

da reunião.

Uruçuca – BA, 04 de março de 2022.
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