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Ata  da subcomissão do curso de Tecnologia em Alimentos : Ao dia nove do mês de junho, do ano de dois mil e
vinte um, às dezenove horas, teve início a reunião da subcomissão do curso de Tecnologia em Alimentos. Sob a
presidência da Professora Juliana Maria Guedes de Oliveira, reuniram-se, Suely Cristina Pereira de Lima Oliveira,
Dalany Menezes Oliveira, Lucélia Kátia de Lima, Bruno Alexandre de Araújo Sousa, Sonnalle Silva Costa. Dando
início a reunião, a palavra foi passada a professora Suely Cristina Pereira de Lima Oliveira, que foi a
responsável pela avaliação dos planos das disciplinas, Fundamentos de Cálculo, Tecnologia de Cereais, Tecnologia
de Bebidas e Operações Unitárias I. Fundamentos de Cálculo: Na primeira parte do PI, onde coloca período,
substituir as datas por: Período: 2021.1. Faltou colocar o período de Prova Final na última linha do PI (lembrando
que não computa a carga horária). Carga horária e pontuações estão de acordo. Tecnologia de Cereais: Na
primeira parte do PI, onde se coloca o nome do curso, está Curso de Agroindústria. Corrigir para Tecnologia de
Alimentos. Verificar se o código da turma é aquele do PI. No quadro que fica no final do PI, utilizar o termo
semestral ao invés de bimestral. No decorrer do PI, a soma das atividades foram 300 pontos, porém no último
quadro está 400 pontos. Faltou colocar o período de Prova Final na última linha do PI (lembrando que não
computa a carga horária). Em relação a carga horária, percebi que mesmo não sendo ofertada a parte prática,
pensei que ele deveria estar discriminado no PI. Caso não precise, por favor desconsidere. Tecnologia de Bebidas:
No último quadro do PI, está escrito que a soma das avaliações são 300 pontos, porém no decorrer do PI são
apenas 200 pontos. Entendi que os outros 100 pontos são referentes a prova final, porém, nem todo aluno irá fazer.
Acredito que seja mais claro colocar os 200 pontos. Caso esteja enganada, por favor desconsidere. Operações
Unitárias: Faltou colocar o período de Prova Final na última linha do PI (lembrando que não computa a carga
horária). Em seguida, a professora Dalany Menezes Oliveira leu os pareceres dos planos instrucionais de Práticas
de Leitura e Escrita, Tratamento de Resíduos, Sociologia Geral e Tecnologia de Pescado. Sociologia Geral: Após
apreciação, para que o PI tenha melhor entendimento e ajustes ao curso de Tecnologia em Alimentos, os seguintes
pontos devem ser considerados. Na coluna Carga Horária (h/a): substituir 4 hs por 4 h/a. Para o somatório de
pontos e em relação a reposição de atividades, sugiro: No meu entendimento suas atividades somaram-se 200
pontos + 100 que é da reposição. Também em semana de reposição as horas da semana não são contabilizadas
como aulas, seria interessante acrescentar um dos sábados letivos (14/08); (18/09) ou (25/09) como um dia de
atividade para todos os alunos, pois reposição só aparece quem não fez alguma atividade. No caso, aqueles que
comparecem pedem na carga horária. Seria interessante especificar que para cada unidade se tem uma nota 100, e
a disciplina é composta por 2 notas de 100 para a composição da média. Fórum é considerada atividade
colaborativa. No item C das observações no PI descrita pelo professor, sugiro: Nos cursos superiores eles não tem
a denominação de 1 e 2 bimestres, apenas de semestres, seria interessante substituir os bimestres pelas unidades do
conteúdo programático. Ex: Na unidade 1 temos três fóruns avaliativos. Práticas de Leitura e Escrita: No quadro
da apresentação da disciplina onde tem a carga horaria (% a definir): Definir hora relógio e quantidade de horas
aulas. 67 são hora relógio. No diário no suap, sempre apresenta as duas opções [67 h/80 Aulas. Como 67 são hora
relógio e na última coluna da tabela pede hora aula, desta forma está faltando quantidade de aulas para concluir a
carga horária total. Desta forma, você pode aumentar a quantidade de aulas de 4 para 5 até atingir a quantidade
de aulas exigidas no período. Pode também acrescentar o sábado letivo 28/08. Planejamento de 2 bimestres e 1



semestre: Deve ser - Planejamento de 1 semestre. Na parte de especificar o cálculo da pontuação.  Seria
interessante demonstrar quantas avaliações são inseridas no suap. E como será a obtenção da média da disciplina
em cima dos 300 pontos. Tratamento de Resíduos: O plano instrucional atende ao preconizado pelo IFPB e
contempla toda a carga horária da disciplina, sugiro apenas que especifique também a carga horaria de hora
relógio da disciplina. 50 h - 60 h/a. Tecnologia de Pescado: A disciplina compreende apenas a carga horária
teórica, atendendo assim, o que foi ajustado em reuniões com os docentes e gestão do curso de Tecnologia em
Alimentos. O único ajuste a ser feito será: na apresentação da disciplina onde tem carga horária a definir,
considerar: Colocar então a % da carga horária teórica que será de forma remota e a % da carga horária prática
que será presencial. Excluindo assim os 100%. A palavra foi passada a professora Lucélia Kátia de Lima para
leitura das sugestões para os planos das disciplinas, Elaboração de Projetos, Embalagem de Alimentos, Bioquímica
e Higiene e Legislação. Bioquímica de Alimentos:  A soma da carga horária distribuída entre as semanas não é
equivalente a carga horária da disciplina. Embalagem: Ajustar a data da avaliação final para 01/10. Não foi
observada necessidade de ajustes para os demais planos. Continuando a avaliação dos planos a professora
Sonnalle Silva Costa, apresentou suas observações para os planos das disciplinas, Libras, Segurança no Trabalho,
Química Geral, Relações Humanas no Trabalho. Libras: O plano instrucional avaliado atende às recomendações
da Subcomissão Local de Acompanhamento das Atividades Não Presenciais (SCLAANPS) do Curso Superior de
Tecnologia em Alimentos. Relações Humanas no Trabalho: O plano instrucional avaliado atende às
recomendações da Subcomissão Local de Acompanhamento das Atividades Não Presenciais (SCLAANPS) do
Curso Superior de Tecnologia em Alimentos, sendo necessário verificar a divergência entre o somatório das
pontuações das atividades das aulas 7, 10 e 20 e a pontuação total indicada ao final do plano instrucional.
Segurança do Trabalho: O plano instrucional avaliado atende as recomendações da Subcomissão Local de
Acompanhamento das Atividades Não Presenciais (SCLAANPS) do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos.
Química Geral: O plano instrucional avaliado atende às recomendações da Subcomissão Local de
Acompanhamento das Atividades Não Presenciais (SCLAANPS) do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos.
Em seguida, o professoro Bruno Alexandre de Araújo Sousa  leu os pareceres dos planos instrucionais de
Estatística, Princípios da Conservação de Alimentos, Físico-Química e Matérias-Primas Alimentícias. Estatística:
sugestões para estabelecer o prazo de 1 semana (7 dias) no período proposto para a aula/atividade, especificar
hora aula/hora relógio. Os demais planos atendem as recomendações da Subcomissão Local de Acompanhamento
das Atividades Não Presenciais (SCLAANPS) do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos. Solicitar ao
professor que irá substituir a professora Amanda, o plano de continuação de Análise Físico-Química. Visto que, o
apresentado pela professora corresponde apenas as três primeiras semanas de aula antes do fim do contrato da
mesma. Ao fim da reunião a professora Juliana Maria Guedes de Oliveira apresentou os pareceres da avaliação
dos planos instrucionais de Biologia Geral, Análise Físico-Química de Alimentos, Microbiologia I, Gestão da
Qualidade e Informática. Análise Físico-Química de Alimentos: O plano instrucional avaliado atende às
recomendações da Subcomissão Local de Acompanhamento das Atividades Não Presenciais (SCLAANPS) do
Curso Superior de Tecnologia em Alimentos. Biologia Geral: O plano instrucional avaliado atende às
recomendações da Subcomissão Local de Acompanhamento das Atividades Não Presenciais (SCLAANPS) do
Curso Superior de Tecnologia em Alimentos. Microbiologia I: Retirar a denominação de ‘Bimestre’, visto que nos
cursos superiores contamos ‘Semestres’. Não contar a prova final na somatória para a média da disciplina. Gestão
da Qualidade: Retirar a denominação de ‘Bimestre’, visto que nos cursos superiores contamos ‘Semestres. Não
contar a prova final na somatória para a média da disciplina. Informática Básica: O plano instrucional avaliado
atende às recomendações da Subcomissão Local de Acompanhamento das Atividades Não Presenciais
(SCLAANPS) do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos. Após o término da reunião, um e-mail foi
encaminhado para cada professor, solicitando os ajustes devidos. Os planos só serão encaminhados à comissão
local após esses ajustes.
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