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Ata da Reunião do NDE - Núcleo Docente Estruturante de Alimentos: Aos vinte 

dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos, 

teve início a reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 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 em Alimentos, com a 

presença de Bruno Alexandre de Araújo Sousa, Poliana Sousa Epaminondas, Sonnalle 

Silva Costa e Suely Cristina Pereira de Lima Oliveira. Item 1: Evento pelo centro 

acadêmico CA – Conforme encaminhamento da reunião anterior, Dalany conversou 

com o representante discente sobre a possibilidade do CA promover o evento de 

palestras. Ele se mostrou interessado e disse que iria construir a proposta com a ajuda 

dos professores do curso. Os membros pediram para que a coordenação acompanhasse 

este projeto e desse o apoio necessário. A presidente informou que já verificou a 

possibilidade de diárias para os palestrantes de fora e os insumos para o coffee break. 

Item 2: Reformulação de PPC – Dalany informa que o novo PPC do curso que entrou 

em vigor em 2016.1 está sendo executado em duas turmas sendo elas 2016.1 e 2017.1. 

Desta forma, sendo o segundo ano de execução. Em comum acordo com os membros do 

NDE, verificou-se a possibilidade de montar uma comissão para avaliar o andamento do 

novo PPC e realizar possíveis alterações em sua matriz curricular, como a possibilidade 

de ofertar disciplinas optativas da área técnica do curso. Foi solicitada os  nomes para a 

confecção da comissão sendo os sugerido: Suely Cristina Pereira de Lima Oliveira, 

Poliana Sousa Epaminondas, Sonnalle Silva Costa, Dalany Menezes Oliveira e Joselma 

Mendes de Sousa Carneiro como representante Técnico de Assuntos Educacionais. 

Item 3: Avaliação CPA – A presidente informou que em 2016 enviou para a CPA os 

formulários solicitados com as informações de melhorias referentes aos resultados 

levantados pela comissão. Francisco disse que esses dados devem ser apreciados 

novamente, verificando o que mudou de 2016 para o ano de 2017 e realizar não somente 

pela coordenação do curso, mas também pelo NDE, desta forma, ele irá encaminhar 

novo formulário para na próxima reunião os membros do núcleo veja o que foi sugerido 

e realizado durante esse período de uma avaliação para a outra. Os membros solicitaram 

os formulários encaminhados em 2016 para pontuar as suas sugestões. 

Encaminhamentos: Dalany encaminhará os formulários da avaliação da CPA para os 

membros. Solicitará a portaria para Reformulação de PPC 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 de curso Tecnologia de Alimentos 
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