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Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às nove horas, reuniu-se remotamente via Google Meet o
Núcleo Docente Estruturante do Curso Superior de Tecnologia em Laticínios, com a presença dos seguintes membros:
ÂNGELA FROEHLICH, CLAUDIVAN COSTA DE LIMA, RUBEM RAMOS ROCHA FILHO, WAGNER
WILDEY SILVA DE MELO, sob a presidência do coordenador do curso JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DE
CAMPOS, para realizar a primeira reunião ordinária do ano com a seguinte pauta: . Informes gerais; . Atualização1 2
do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Curso Superior de Tecnologia em Laticínios. Sobre o primeiro item da
pauta, foi apresentado, lido e analisado os seguintes documentos: Resultados das Avaliações Sinaes das
Graduações/IFAL e a Minuta da Resolução que regulamenta a Prática Extensionista como Componente Curricular
obrigatória nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação do IFAL. Após a leitura e análise dos referidos
documentos, o coordenador José Roberto destacou que a meta da instituição é fazer com que todos os cursos de
graduação atinjam, no mínimo, a nota CPC 4, e no que diz respeito à inclusão e implementação da componente Prática
Extensionista, foi sugerido o aguardo de maiores informações por parte da Pró-Reitoria de Ensino, uma vez que o
entendimento dos presentes é que o texto apresentado não deixa claro como deverá ocorrer tal implementação. Sobre o
segundo item da pauta, que se refere à atualização do PPC, foi sugerida, em conformidade com o que já acontece em
Cursos Superiores de Tecnologia em Laticínios ofertados por outros Institutos Federais, a proposta de redução da
Carga Horária Total do Curso, que atualmente é de 3140 h, para um valor entre o mínimo de 2400 h e o máximo de
2800 h, distribuída em seis(6) períodos. Após breve discussão e concordância entre todos os presentes que tal alteração
se configura necessária, foram apresentados os seguintes encaminhamentos a serem tomados:  A Coordenação1º-
deverá solicitar de cada professor que ministra aulas no curso o preenchimento de um modelo de ementário que
discrimine a Carga Horária Total Teórica e a Carga Horária Total Prática do seu respectivo componente curricular; -2º
A criação de um formulário pelo Google Forms para avaliar o grau de satisfação dos docentes do curso com a carga
horária total do curso e de sua(s) respectiva(s) disciplina(s); - A criação de uma planilha para subsidiar a criação de3º
uma nova matriz curricular no que concerne o cômputo da carga horária total por períodos e eixos de conhecimento.
Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às onze horas, da qual,
para constar, eu, José Roberto Teixeira de Campos, na qualidade de presidente e secretário, lavrei a presente ata, que,
se aprovada, será assinada por mim e demais membros presentes.

Satuba-AL, 04 de maio de 2020.
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