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Ata do Colegiado do Curso de Tecnologia em Alimentos: Aos vinte e um dias do mês 

de junho, 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, José Aurino Arruda Campos Filho, Suely Cristina Pereira de Lima 

Oliveira, Mayara Pereira de Oliveira.  Ausentes: Graciele Rodrigues Dantas, Lucélia 

Kátia de Lima, Joselma Mendes de Sousa Carneiro. Item 1: Atividades 

complementares: Foi apresentado os processos de solicitação de aproveitamento das 

100 horas de atividades complementares, protocolado pelos alunos, fazendo a 

conferência por todos do colegiado. Ficou estabelecido que os alunos que ainda não 

concluíram as 100 horas de atividades, serão comunicados para que eles possam 

providenciar até o final do período e possa colar grau.  Item 2: Monitoria voluntária: A 

presidente do colegiado informa que está aguardando da Direção de Ensino o 

comunicado sobre as bolsas de monitoria, e que estas podem não acontecer para o 

primeiro semestre deste ano, ela explica que a monitoria é interessante acontecer mesmo 

que seja voluntária porque possibilita aos alunos experiência acadêmica e também ajuda 

na conclusão da carga horária das atividades complementares. Desta forma, foi 

solicitado ao colegiado indicar disciplinas que poderiam ser solicitados a monitoria 

voluntária e o Edital de monitoria ser lançado na volta das férias em julho. As 

disciplinas indicadas pelo grupo para a monitoria em 2017.1, Microbiologia de 

Alimentos II, Tecnologia de Panificação, Operações Unitárias I, Fundamentos de 

Cálculo, Tecnologia de Leites e Derivados. Se for disponibilizado alguma bolsas elas 

serão destinas aos alunos que passarão no processo seletivo das disciplinas de TLD e 

Micro II. Item 3: Proposta de curso de nivelamento: Os alunos solicitaram um curso de 

nivelamento de química geral pois eles estão sentindo dificuldades. O Professor 

Rodrigo Melo colaborador voluntário no curso de Licenciatura em Química se 

disponibilizou para ministrar este nivelamento. Desta forma, foi montada a proposta do 

curso intitulado FUNDAMENTOS BÁSICOS DE QUÍMICA GERAL, que terá início 

em 30 de agosto para todos os alunos que estão atualmente matriculados na disciplina 

de química geral do curso de Tecnologia em Alimentos. Os membros do colegiado 

apoiaram a ideia e solicitaram para observar outras disciplinas que os alunos possam ter 

dificuldades e realizem outros cursos de nivelamento.  Encaminhamentos: Enviar aos 

alunos a parcial das horas das atividades complementares. Não havendo nada mais a 
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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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