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Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas
e trinta minutos, 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
segunda reunião ordinária do ano com a seguinte pauta: . Informes gerais; .1 2
Atualização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Curso Superior de Tecnologia
em Laticínios. Sobre o primeiro item da pauta, foi apresentada, lida e analisada a
Resolução Nº 21 / 2021 - CEPE/IFAL, que trata do regulamento para constituição e
funcionamento dos Núcleos Docentes Estruturantes - NDE dos cursos de graduação
ofertados pelo Instituto Federal de Alagoas. Em seguida, tratando do segundo item
da pauta, o coordenador José Roberto fala sobre a necessidade de correção de
alguns erros existentes no PPC atual, relatando que deve ser aberto um processo
solicitando a autorização do CEPE para a realização das devidas alterações. O
coordenador destacou ainda a necessidade de construção de um novo PPC,
especialmente por conta da possível redução da carga horária do curso, conforme
discutido em situações anteriores, e pela necessidade de inclusão da
Curricularização da Extensão nesse novo documento. O coordenador apresentou
dados de um questionário aplicado com o corpo docente, com questões relativas à
carga horária do curso, onde as respostas confirmam a opinião dos professores
sobre a referida redução. Foi realizada uma breve leitura do PPC, com identificação
de alguns pontos de correção, dentre esses a inclusão da carga horária prática e a
atualização da bibliografia de cada disciplina. Para tal, ficou definido que será
realizada consulta ao corpo docente para obtenção dessas informações. Sendo
assim, foram apresentados os seguintes encaminhamentos:  A Coordenação1º.
deverá solicitar de cada professor que ministra aulas no curso que informe a Carga
Horária Total Teórica e a Carga Horária Total Prática do seu respectivo componente
curricular; A Coordenação deverá solicitar de cada professor que ministra aulas2º. 
no curso a atualização da bibliografia de seu respectivo componente curricular,
mediante preenchimento de formulário próprio. Nada mais havendo a tratar, o
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às catorze horas e
trinta e quatro minutos, da qual, para constar, eu, Rubem Ramos Rocha Filho, na
qualidade de secretário ad hoc , lavrei a presente ata, que, se aprovada, será
assinada por mim e demais membros presentes.
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