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ATA DA 21ª REUNIÃO 1 ENGENHARIA DE ALIMENTOS, REALIZADA NO DIA 2 2018. 3 Aos vinte e oito dias do mês de 4 trinta minutos, na sala 585 de Alimentos. A sessão foi presidida pela6 Leomara Floriano Ribeiro 7 Eduardo Cesar Meurer, 8 Luana Carolina Bosmuler Züge9 Tossani e os discentes Ariane Welke Pinto e 10 justificadas dos docentes:11 e da técnica administrativa Rosangela Maria Barbosa Gazola12 AJUSTE CURRICULAR13 aprovação do ajuste curricular d14 curso. A docente apresentou a Ficha 1 propost15 necessária, pois foram encontradas muitas dificuldades pelos alunos que cursaram a 16 disciplina nos moldes atuais17 exigia a elaboração de um anteprojeto de uma ind18 trabalho de conclusão de curso19 assim as áreas de atuação20 orientação e não apenas os do núcl21 professora informou ainda que posteriormente será verificada a possibilidade 22 publicar o trabalho, após 23 ajuste curricular e a nova Ficha 1 proposta pelo NDE 24 unanimidade pelo colegiado do curso.25 professora Leomara Floriano Ribeiro, às 26 reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai ass27 mim, pela presidente e demais presentes.28 Secretária – Andriara TossaniPresidente – Leomara Floriano RibeiroDocente – Daniel Angelo LonghiDocente – Eduardo Cesar MeurerDocente – Érika de Castro VasquesDocente – Leda Maria Saragiotto Docente – Luana Carolina Bosmuler ZügeDiscente – Ariane Welke PintoDiscente – Bruna Rodrigues Santana
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ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE E ALIMENTOS, REALIZADA NO DIA 28 DE dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às 58, Bloco 03, reuniu-se o colegiado do curso de Engenharia tos. A sessão foi presidida pela coordenadora do curso, professorLeomara Floriano Ribeiro com a participação dos docentes: Daniel Angelo Longhi,  Érika de Castro Vasques, Leda Maria Saragiotto ColpiniLuana Carolina Bosmuler Züge. Ainda presentes a técnica administrativs Ariane Welke Pinto e Bruna Rodrigues Santanas: André Luiz Justi, Fabio Meurer e Raimundo Alberto Tostes e da técnica administrativa Rosangela Maria Barbosa Gazola. AJUSTE CURRICULAR: A coordenadora do curso solicitou ao colegiadoaprovação do ajuste curricular da disciplina JAL030 – TCC proposto pelo NDE do A docente apresentou a Ficha 1 proposta e explicou que a alteração é pois foram encontradas muitas dificuldades pelos alunos que cursaram a disciplina nos moldes atuais. A principal alteração será na ementa da disciplina que de um anteprojeto de uma indústria e agora será alterado para trabalho de conclusão de curso com desenvolvimento de uma pesquisaassim as áreas de atuação e possibilitando que outros docentes possam realizar a orientação e não apenas os do núcleo específico como ocorre atualmenteprofessora informou ainda que posteriormente será verificada a possibilidade trabalho, após a obtenção de aprovação na disciplina pelo discente. O ajuste curricular e a nova Ficha 1 proposta pelo NDE foram aprovados por unanimidade pelo colegiado do curso. Nada mais havendo a tratar, a presidente, professora Leomara Floriano Ribeiro, às treze horas e cinquenta reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assmim, pela presidente e demais presentes. Andriara Tossani ________________________________Leomara Floriano Ribeiro ________________________________Daniel Angelo Longhi ________________________________Eduardo Cesar Meurer ________________________________Érika de Castro Vasques ________________________________Leda Maria Saragiotto Colpini ________________________________Luana Carolina Bosmuler Züge ________________________________Ariane Welke Pinto ________________________________Bruna Rodrigues Santana ________________________________
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ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE DE NOVEMBRO DE de dois mil e dezoito, às treze horas e se o colegiado do curso de Engenharia do curso, professora Daniel Angelo Longhi, aria Saragiotto Colpini e administrativa Andriara Bruna Rodrigues Santana. Ausências Raimundo Alberto Tostes . Ordem do dia: 1) A coordenadora do curso solicitou ao colegiado a TCC proposto pelo NDE do a e explicou que a alteração é pois foram encontradas muitas dificuldades pelos alunos que cursaram a A principal alteração será na ementa da disciplina que e agora será alterado para com desenvolvimento de uma pesquisa, ampliando e possibilitando que outros docentes possam realizar a ocorre atualmente. A professora informou ainda que posteriormente será verificada a possibilidade de obtenção de aprovação na disciplina pelo discente. O foram aprovados por Nada mais havendo a tratar, a presidente,  minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por ___________________________________________  ____________________________________  _________________________________________  ________________________________________  ______________________________________  __________________________________  _________________________________  __________________________________________  _____________________________________   


