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Ata do Colegiado do Curso de Tecnologia em Alimentos: Aos dois dias do mês de 

agosto, do ano de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos, teve início a 

reunião do Colegiado do curso de Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba, campus Sousa, unidade São Gonçalo, 

reuniram-se na sala dos professores da Agroindústria do IFPB campus Sousa na unidade 

São Gonçalo, localizada na Rua Pedro Antunes, s/n, Distrito São Gonçalo, Sousa-PB, 

CEP nº 58814-000, sob a presidência da Professora Dalany Menezes Oliveira, 

coordenadora do curso de Tecnologia de Alimentos, com a presença de Ana Carolina de 

Almeida Lins, Lucélia Kátia de Lima, Suely Cristina Pereira de Lima Oliveira, 

Gracielle Rodrigues Dantas, José Aurino Arruda Campos Filho, Joselma Mendes de 

Sousa Carneiro.  Ausentes: Mayara Pereira de Oliveira. Item 1: Prorrogação do prazo 

de entrega de TCC e Bancas: Foi solicitado pelos alunos via protocolo 

23000.002023.2017-19 com a justificativa do pedido para a prorrogação do prazo de 

entrega do TCC e para as datas das defesas, desta forma a entrega será dia 31 de agosto 

e as defesas acontecerão de 12 a 14 de setembro. Foi passado para o colegiado que os 

alunos estão cientes de que não terão 30 dias para a correção da versão final do TCC 

para entrega e finalização desta etapa. Os membros concordaram com a solicitação, 

mantendo a data da entrega da versão final para o dia 06 de outubro. Item 2: Monitoria 

voluntária: Dalany informou aos membros do colegiado que após as férias foi 

informado pela Direção de Ensino que as bolsas de monitoria só irão acontecer para o 

período 2017.2, desta forma foi repassado que após as férias os prazos para a elaboração 

do edital e realização das provas de seleção para a monitoria voluntária seriam 

concluídos um pouco mais da metade do período 2017.1. Desta forma, não foi 

publicado Edital de Seleção de Monitoria para este período. No entanto, a aluna 

Amanda Lins Viana, que está desblocada, faltando apenas as 100 horas de atividades 

complementares, protocolou processo nº 23000.002031.2017-57, solicitando ao 

colegiado a permissão para que ela seja monitora voluntária da disciplina de Tecnologia 

de Leites e Derivados durante o restante do semestre, para que essas horas de monitoria 

possam ser utilizadas nas horas das atividades complementares. O colegiado concordou 

pela realização da monitoria voluntária, tendo em vista que a instituição também deve 

fornecer meios para que o aluno conclua suas atividades de integralização do curso. Não 

havendo nada mais a tratar, dei por encerrada a reunião agradecendo a presença de 

todos e lavrei a ata que será assinada por mim e pelos demais presentes. 

 

Dalany Menezes Oliveira 

Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos 
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