
Coordenadores 

TÓPICO 1: Estreitamento da comunicação para fortalecer a área 

Decisão tomada 1: dar visibilidade à profissão junto a empresas da área; 2. Desenvolver 

programas de estágio fora da instituição. 

Prazo: processo contínuo (sem prazo); 

Responsável: A responsabilidade será compartilhada entre todos os coordenadores. 

Decisão tomada 2: Verificar como inserir a profissão de Cientista de Alimentos no CBO 

(Classificação Brasileira de Ocupações). 

Responsável: Werner Terraza (UEPA) 

Decisão tomada 3: Criar um vídeo institucional sobre o curso 

Responsável: a professora Sheila Andrade Abrahão ficou responsável por solicitar aos 

coordenadores o envio de fotos e informações sobre cada instituição para edição do vídeo 

institucional. 

Prazo: 30/09 

TÓPICO 2: Diretrizes curriculares 

Decisão tomada 1. Sugeriu-se redigir um único modelo de documento a ser direcionado para 

ANDIFES com o objetivo de acelerar o processo de regulamentação da profissão. Cada 

instituição seguirá seus próprios trâmites burocráticos para envio do documento final. 

Responsáveis: A professora Luciana Kimie S. Silva (UFMT) ficou responsável pela redação do 

modelo inicial do documento, o qual será direcionado aos demais coordenadores para sua 

complementação e finalização. 

Prazo: Prévia do documento em 15 dias. 

Decisão tomada 2: como os contatos por email não foram atendidos, a APICAL será 

responsável por contatar pessoalmente as autoridades responsáveis pela  regulamentação da 

profissão. 

TÓPICO 3: Mobilidade nacional e internacional 

Decisão tomada 1: Compartilhar convênios e contatos entre as instituições para promover 

intercâmbio de alunos dentro e fora do país. Possibilitar aos alunos cursarem disciplinas em 

outras instituições. 

Responsáveis: A responsabilidade será compartilhada entre todos os coordenadores.  

Prazo: processo contínuo (sem prazo). 

 



Decisão tomada 1: Possibilidade de intercâmbio para discentes que trabalham e maior 

divulgação para os alunos; iniciativa das instituições em conseguir convênios com instituições 

do Brasil e do exterior.  

Responsáveis: Gisely e Bianca. 

Prazo: processo contínuo (sem prazo). 

 

Decisão tomada 1: Possibilidade de intercâmbio para discentes que trabalham 

Responsáveis:  

Prazo: processo contínuo (sem prazo). 

 

TÓPICO 4: Alteração de matriz com inserção de extensão 

Decisão tomada 1: sugestão de inclusão de atividades de extensão nas disciplinas; realização 

de feiras com a proposta de dar visibilidade a atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas no 

curso de Ciência e Tecnologia de alimentos; compartilhar ações e exemplos de atividades de 

extensão entre as instituições. 

Decisão tomada 2: sugeriu-se ampliar o período de estágio para 300 horas, sendo realizado 

preferencialmente fora da instituição de ensino. 

Responsável: A responsabilidade será compartilhada entre todos os coordenadores. 

Prazo: processo contínuo (sem prazo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discentes 

 

TÓPICO 1: Conceito do curso segundo o MEC 

Decisão tomada 1: melhoria da infraestrutura e quadro de professores. 

 

TÓPICO 2: Atuação dos egressos 

Decisão tomada 1: interação com a APCAL e contato com egressos. 

 

TÓPICO 3: Existência de laboratórios e setores de produção 

Decisão tomada 1: manutenção, organização da estrutura e disponibilização de material. 

 

TÓPICO 4: Evasão 

Decisão tomada 1: aumentar a divulgação do curso e sugerir mudança na forma de egresso e 

no sistema de créditos, das que ainda não possuem.  

 

TÓPICO 5: Estratégias para divulgação 

Decisão tomada 1: sugerir a criação de bolsas para auxiliar na divulgação, elaboração de 

material para divulgação, prestação de serviços para população e criação de eventos para 

divulgação do curso e do profissional Cientista de Alimentos. 

 

TÓPICO 6: Organização e atuação: Centro acadêmico, Empresa Júnior, etc. 

Decisão tomada 1: tornar a representação mais organizada e eficiente perante os alunos e a 

instituição.  

 

 

 

 

 

 



____________________________________________ 

Diego Pádua Almeida - IFF Campus Bom Jesus do Itabapoana 

 

 

______________________________________ 

Lidiane Amorin Bitencourt Alves - IF Sudeste MG Campus Rio Pomba 

 

 

______________________________________ 

Wanderson Elias dos Santos – ESALQ/USP 

 

 

______________________________________ 

Daniele Batista Silvestre – UFV Campus Rio Paranaíba 

 

 

______________________________________ 

Anaqueli Lucia Pedroso – UFMT 

 

 

______________________________________ 

Geferson Henrique Trojaike – UERGS Encantado  

 

 

______________________________________ 

Giovana Zanúncio Araújo – IFES Campus Venda Nova do Imigrante 

 

 

______________________________________ 

Américo Antunes Nogueira Dias - UFOP 


