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Aos seis de julho 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 primeira reunião ordinária do período letivo 2021.1 com a seguinte pauta: 1. Informes gerais
sobre o novo regimento do NDE; 2. Atualização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Curso Superior de
Tecnologia em Laticínios. O Coordenador iniciou falando sobre o novo regimento do NDE, que exige a apresentação
de um plano de ação, onde as reuniões ordinárias do NDE e do Colegiado de Curso devem estar agendadas. Falou dos
encaminhamentos realizados à partir da reunião anterior, especificamente sobre formulários enviados aos professores
do curso solicitando atualização das referências bibliográficas e o baixo número de respostas recebidas. Citou também
os erros ortográficos observados no PPC atual assim como inconsistências em algumas ementas de disciplinas. Ficou
decidido que serão feitas as correções necessárias, mas as possíveis alterações nas referências bibliográficas serão
realizadas por ocasião da elaboração do novo PPC. Tratando da atualização do PCC, o coordenador José Roberto
informou que a expectativa é que a próxima avaliação do Curso pelo MEC não ocorra antes do ano de 2022, o que
propicia tempo hábil para a referida atualização. Em seguida, o coordenador apresentou o plano de ação para 2020.1,
especificando as datas e horários para as reuniões com o NDE e com o Colegiado de Curso, sem que houvesse
discordância por parte dos demais membros. Sendo assim, foi apresentado como encaminhamento a elaboração de um
cronograma para os trabalhos de atualização do PPC e sua apresentação na próxima reunião do Colegiado de Curso.
Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às onze horas, da qual,
para constar, eu, Rubem Ramos Rocha Filho, na qualidade de secretário, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será
assinada por mim e demais membros presentes.
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