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Ao quinto dia do mês de Agosto do ano de 2022, às 13 h, via web conferência

(https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/luciano-bertollo-rusciolelli), realizou-se a 2ª

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, Mara Eugênia Ruggiero de Guzzi, Meline Cunha Melo, Elck Almeida

Carvalho, a Diretora Administrativa Risia Kaliane Santana de Souza, o Diretor Acadêmico

João Victor da Silva Santos, e o Diretor Geral Josué de Souza Oliveira. Ausências

justificadas previamente: Ivanilton Neves de Lima (participação em outra reunião), Maria

Olímpia Batista de Moraes (afastamento), Eliza Caldas Soares Azevedo (afastamento),

Solane Alves Santos da Rocha (realização de procedimento médico). O Professor Luciano

Bertollo Rusciolelli agradeceu a presença de todos e todas, deu as boas vindas, e em

seguida franqueou a palavra para os informes. O professor Luciano Bertollo Rusciolelli



informou sobre a visita da Coordenação Geral de Ensino Superior e da Pro-reitoria de

Ensino, nos dias 09 e 10 de agosto, para tratar de assuntos relacionados ao

reconhecimento do curso de Engenharia de Alimentos pelo MEC. Comentou também e

apresentou o cronograma da visita, onde está detalhado quais servidores estarão

envolvidos nos respectivos horários. Na ausência de outros informes, iniciaram-se  as

discussões dos pontos em pauta. O professor Luciano Bertollo Rusciolelli informou sobre

o retorno do processo contendo o PPC alterado para o atendimento da Curricularização

da Extensão, com demandas de correção/alteração de acordo com o parecer e check-list

da pro-reitoria de extensão. A professora Mara Eugênia Ruggiero de Guzzi se prontificou

a contribuir com tais demandas. O professor Luciano Bertollo Rusciolelli falou sobre a

avaliação da documentação e progresso das ações do RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

TÉCNICA IN LOCO PROEN/DPDE/CGES (visita 26 e 27/10/2020) para reconhecimento do

curso Bacharelado em Engenharia de Alimentos pelo MEC. Todos os itens foram

comentados, revisados e destacados sobre a urgência nos atendimentos. Alguns

encaminhamentos: i) Marcar uma reunião com a CPA e direção para elaborar o plano de

ação com base no relatório; reunir com a CPA para falar sobre o espaço físico e verificar

se os documentos relacionados a CPA estão atualizados; ii) Verificar a atualização do

repositório com a Servidora Patrícia da Silva Santos (BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA)

e de outros cursos (campus Bom Jesus da Lapa); iii) Importância do incentivo à

participação em eventos através de whatsapp e e-mail institucional; iv) Verificação da

acessibilidade física com AEE e NAPNE e possibilidade da criação de ações voltadas à

acessibilidade física; v) Urgente criação do programa de nivelamento; vi) Apesar dos

documentos do Centro Acadêmico serem independentes, os mesmos devem estar

prontos para serem apresentados durante o processo de reconhecimento de curso pelo

MEC; vii) Os processos de compra dos anos anteriores e PGC para 2023 podem atender

às demandas de política de aquisição, expansão e atualização dos equipamentos; viii)

Verificar a existência de algum programa de inclusão digital; ix) Atualização do plano de

trabalho do NDE e incluir as ações visando o reconhecimento do curso; x) Com relação

ao item sobre manutenção de equipamentos, o professor Luciano Bertollo Rusciolelli

registrou a dificuldade em fazer o levantamento e sugeriu que cada professor assumisse

um laboratório como responsável. Após ampla discussão sobre as demandas das ações

do Relatório de Inspeção Técnica in Loco da PROEN/DPDE/CGES, o professor Luciano

Bertollo Rusciolelli apresentou o plano de ação 2022 do NDE para aprovação e falou

sobre a necessidade de atualização da portaria do NDE. Disse que iria consultar os

membros do colegiado para verificar os interessados em compor uma nova equipe do

NDE. O último ponto de pauta, Revisão/Criação do fluxo de estágio, ficou para ser

tratado na próxima reunião do NDE, com os novos membros. Na seção de “o que

ocorrer”, o Diretor Geral, professor Josué de Souza Oliveira falou sobre a importância da

apresentação do que o curso tem de inovador, durante o processo de reconhecimento

do curso. Após finalizada as discussões eu, Coordenador do Curso Bacharelado em

Engenharia de Alimentos e Presidente do NDE, Professor Luciano Bertollo Rusciolelli,

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

reunião.

Uruçuca – BA, 05 de Agosto de 2022.
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