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

dezenove dias do mês de abril, 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: 

Curso Embrapa- Como encaminhamento da reunião anterior, Dalany expos o resultado 

da busca pelos cursos oferecidos pela Embrapa de Fortaleza, no entanto, o valor 

estimado dos custos. De acordo com o pesquisador Caetano Silva Filho estima-se que o 

custo total estaria entre 4 e 6 mil Reais. Conforme foi verificado junto ao Departamento 

de Administração e Planejamento (DAP) inicialmente, não teria este valor para pagar 

estas despesas para que o evento acontecesse ainda no primeiro semestre. Item 2: 

Visitas técnicas – Foi verificado a possibilidade de fazer visitas técnicas para levar 

todos os alunos em duas empresas, sendo que neste período o IFPB campus Sousa 

apresentava problemas com os cartões de combustíveis e contrato de licitação dos 

mesmo, impossibilitando o transporte dos alunos para a realização das visitas no 

laticínio de Catolé do Rocha e Dino Coco em Sousa. Dalany disse que iria solicitar aos 

professores que assim que iniciar as aulas do período de 2017.1 já agendasse visitas 

técnicas para levar os alunos para conhecer a prática de uma indústria do ramo 

alimentício e assim estimulá-los a permanecer na área devido as inúmeras 

possibilidades de emprego na região nas indústrias de alimentos. Debateu-se que as 

visitas técnicas contemplassem principalmente as disciplinas de Tecnologias e outras 

que envolvem a prática industrial como Instalações Industriais e Tratamentos de 

Resíduos. Item 3: Eventos realizados pelos alunos – Os membros do núcleos após 

avaliar as dificuldades, planejou nova ação para realizar palestras. Foi abordado pelos 

professores que poderíamos convidar outros profissionais da área para ministrar 

palestras como também convidar alunos egressos para falar das suas conquistas no 

espaço de trabalho e das atividades do Tecnólogo de Alimentos na prática industrial. Os 

membros se comprometeram em fazer contatos com estes profissionais e verificar a 

possibilidade de realizar este evento em outubro de 2017.  A outra opção é saber do 

representante do Centro Acadêmico do curso qual a demanda e expectativa  dos alunos  

e também a possibilidade do CA promover o evento com o apoio da Coordenação e do 

IFPB e tornar o centro acadêmico ativo, movimentado e próximo dos seus pares, 

promovendo reuniões e diálogos para atender as necessidades dos discentes. 

Encaminhamentos: Dalany irá se reunir com o representante do CA e entrar em 

contato com alunos egressos e profissionais da área de alimentos. Não havendo nada 
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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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