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Ata do Colegiado do Curso de Tecnologia em Alimentos: Aos vinte e nove 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, Mayara Pereira de 

Oliveira.  Ausentes: Joselma Mendes de Sousa Carneiro. Item 1: Processo Maria de 

Lourdes: A presidente do colegiado relatou aos membros que chegou em suas mãos um 

processo com numero de protocolo 23000.001703.2017-15 de Maria de Lourdes F. A. 

da Silva, solicitando recurso contra o cancelamento da matrícula a discente em questão 

foi jubilada por não realizar a integralização do curso no prazo máximo permitido e 

cedido pelo colegiado. Ela foi informada que teria até 2016.2 para realizar todas as 

pendências e concluir o curso, no entanto ela ficou reprovada em Operações Unitárias I, 

como também não totalizou as 100 horas de atividades complementares. Esse processo 

dela foi encaminhado a Direção de Ensino, que encaminhou ao Conselho Diretor, sendo 

que este último solicitou que o processo viesse para o colegiado do curso. Após 

discussão entre os membros, todos foram de comum acordo que o parecer do colegiado 

foi realizado no processo anterior e julgado em 16 de junho de 2016. Na ocasião, o 

colegiado concedeu o prazo de 6 meses, assim como foi solicitado, não havendo mais 

possibilidade de dilatação tendo em vista que a aluna ingressou no curso em 2010. 

Ficou definido que a presidente irá encaminhar o processo com o parecer da reunião 

anterior para o CEPE avaliar o caso e dar o parecer. Item 2: Atividades 

Complementares: Foi protocolado pelos discentes (Leiliany, Maiane, Fernanda e Maria 

do Socorro) suas atividades complementares, sendo estas avaliadas pelos membros do 

colegiado, realizando-se a contagem das horas. Posteriormente a presidente irá 

encaminhar a relação das horas para os discentes. Item 3. Prorrogação da entrega de 

TCC e data da defesa: Foi solicitado pelos alunos a prorrogação do prazo da entrega de 

TCC e suas respectivas datas de defesa pelo processo número 23000.002340.2017-27 

em 25 de agosto. Foi realizada a leitura das justificativas apresentadas e o colegiado por 

unanimidade aprovou a prorrogação com ressalvas ao pedido, ficando as data da entrega 

para o dia 05 de setembro e as defesas para a semana de 18 a 22 de setembro. Este será 

o último prazo cedido pelo colegiado do curso, tendo em vista que a Coordenação do 

Curso deve encerrar todos os processos de TCC e encaminhar para o controle 

acadêmico até o dia 11 de outubro. Não havendo nada mais a tratar, dei por encerrada a 
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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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