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

dias do mês de fevereiro, 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: Saída de membro do 

NDE – O professor Anderson Sávio membro deste NDE foi removido para outro 

campus do IFPB, ficando inviável a sua participação nas reuniões, desta forma a 

presidente consultou a assembleia presente para definir a pessoa que irá substituir a 

vaga ociosa. Após análise das possibilidades existentes em relação a titulação dos 

professores ficou acordado que a professora Suely atual membro suplente do NDE que 

possui titulação de doutora passará a ser membro efetivo deste núcleo e para a vaga de 

professor suplente, será solicitado ao Colegiado do curso a indicação do membro. Item 

2: Estratégias para manter os alunos no curso: A grande preocupação dos professores do 

curso de Tecnologia em Alimentos é o ensino e a aprendizagem, e com isso vem a 

preocupação da permanência deles no curso. O debate a este tema abordou  o que se 

poderia fazer para aumentar a expectativas dos alunos novatos e veteranos. Assim 

dentre as ideias de visitas técnicas, palestras e cursos, Dalany sugeriu verificar a 

possibilidade da Embrapa de Fortaleza realizar cursos no IFPB para os alunos, tantos os 

novatos quanto os veteranos, foi apresentado uma lista de cursos que eles ofertam e os 

membros combinaram que os cursos que seriam de processamento ficariam para os 

alunos veteranos e os demais para os novatos. Bruno também sugeriu uma semana de 

palestras com diversos temas da área do curso e visitas técnicas em empresas as quais 

temos alunos egressos trabalhando para demonstrar aos alunos a absorção dos 

profissionais de alimentos nas áreas. Após as visitas foi sugerido também uma palestra 

motivacional para os alunos. Encaminhamentos: Dalany irá enviar email para 

Embrapa solicitando o orçamento para os cursos e ver a viabilidade de execução. 

Verificar dias e horários para as visitas técnicas que foram sugeridas (Dinococo e 

Laticínios na cidade de Catolé do Rocha) e a possibilidade dos palestrantes. 
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