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Ata do VIII 

FOCAL – Venda Nova do Imigrante 2019 
 

VIII FOCAL - FÓRUM NACIONAL DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO CIENTISTA DE ALIMENTOS 

IV SICITEA - SIMPÓSIO NACIONAL EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS  
 
ATA DO VIII FOCAL - FÓRUM NACIONAL DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO CIENTISTA DE ALIMENTOS – SEDIADO NO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – IFES - CAMPUS VENDA NOVA 

DO IMIGRANTE. 
 
 

De vinte e um a vinte e três de maio de dois mil e dezenove, ocorreu o VIII FOCAL - Fórum 

Nacional de Formação Acadêmica e Atuação Profissional do Cientista de Alimentos, 

concomitante com o IV Simpósio Nacional sobre Ciência e Tecnologia de Alimentos 

(SICITEA). O evento teve como objetivo proporcionar o intercâmbio científico e cultural 

entre as 17 (dezessete) instituições dos cursos de Ciências dos Alimentos e Ciência e 

Tecnologia de Alimentos e a sociedade, promovendo amplo debate entre os estudantes, 

docentes e profissionais da área, garantindo discussão e interação entre a academia, indústria 

e sociedade e teve como Tema: Sensorialidade e Saudabilidade. Compareceram ao evento 

Professores, Coordenadores, Representantes Discentes e membros da APCAL. 
 

PARTE I – VIII FOCAL: No dia 22 de maio foram realizadas as apresentações pelos 

coordenadores de curso, seguida de discussão entre os presentes, discentes e docentes. Após 

o encerramento das discussões foram realizadas sessões de discussão entre grupos de discentes 

e docentes, separadamente. O grupo de docentes discutiu os temas:  
 

1. DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS, ENADE E RESOLUÇÃO NORMATIVA 

Nº 257, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014: a respeito dessa pauta, a principal discussão foi  a 

denominação dos profissionais que podem participar do CRQ, pois a resolução nº 257/2014 do 

Conselho Federal de Química cita Engenheiros de Alimentos, Bacharéis em Ciência dos 

Alimentos, s e as Categorias Profissionais do Catálogo Nacional de Cursos Tecnólogos do 

Ministério da Educação, entretanto, não cita os profissionais do curso de Ciência e Tecnologia 

de Alimentos; desse modo, sugere-se a inclusão do curso de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos. Os presentes sugeriram também redigir um documento único e encaminhar aos 

Conselhos Regionais solicitando a inserção. Além disso, faz-se um questionamento a respeito 

da carga horária de matérias, disciplinas e componentes curriculares dos cursos. Não sabe-se 

se todos os cursos cumprem essa resolução. 

2. ARQUIVAMENTO DO PL 5486, 2013: é de acordo entre os presentes que o Plano deve 

ser reapresentado a um Deputado Federal, porém, necessita passar por uma reavaliação. Sendo 

assim, a versão atual do PL foi encaminha à todos para que até a data estabelecida, 28 de junho 

de 2018, seja devolvido com as devidas alterações. Posterior a isso, o mesmo será encaminhado 

ao Deputado. À princípio escolheram o Deputado Evair de Melo para efetivar os devidos 

encaminhamentos.   

3. COMPATIBILIDADE DOS COMPONENTES CURRICULARES ENTRE OS 

CURSOS/QUAL A IMPORTÂNCIA DE UMA MATRIZ DE REFERÊNCIA: Os coordenadores 

compreendem a importância dessa compatibilidade de CH entre os cursos, sendo assim, será 

elaborado um documento comum para enviar aos reitores, e, assim, enviar à Brasília para a 

resolução dessa questão futuramente.  A professora Luciana enviará um esboço do documento 
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até o dia 31 para 

que os demais colaborem. O professor Aureliano informou que o processo nª 23. 018368/2017-

86 enviado ao MEC sobre as DCNs foi anexado ao processo nª 23.0183.80/2017-91. 

4. LEI 13.005/2014:  

 

 

 

PARTE II – VIII FOCAL:
 
 

PARTE FINAL: Encerrando os assuntos constantes no VIII FOCAL - Fórum Nacional de 

Formação Acadêmica e Atuação Profissional do Cientista de Alimentos, o senhor coordenador 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às dezenove horas. Do que, para 

constar, nós, Jéssica do Nascimento Oliveira e Taynara Batista da Silva, lavramos e digitamos 

a presente Ata que será assinada pelo Senhor Coordenador, pelos Senhores Professores, 

Coordenadores, Representantes Discentes e membros da APCAL em que a mesma for 

aprovada. 

Venda Nova do Imigrante, 22 de maio de 2019. 
 
 

 


