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Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, as dezessete horas, no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus de Ubajara, localizado à
rua Luís Cunha, s/n, no bairro do Monte Castelo, município de Ubajara, realizou-se a primeira
reunião do colegiado do curso de Tecnologia em Agroindústria. O professor Mário de Oliveira,
coordenador do curso de Agroindústria e presidente do Colegiado do referido curso iniciou a
reunião falando sobre a carga horária do curso de Agroindústria, bem como sobre a necessidade
de revisão dos Programas de Unidades Didáticas, com vistas a eliminar duplicidade de assuntos
nas disciplinas. Em seguida foi colocado em pauta a questão referente a evasão e retenção dos
discentes do curso e suas causas. Entre estas foram apontadas pelos discentes participantes do
colegiado a falta de transportes, de insumos e de apoio para projetos e pesquisas. Foi sugerido
pelos professores ações que visem divulgar o curso nas escolas de Ubajara e nos outros
municípios da serra da Ibiapaba, assim como a participação da Direção Geral nos eventos com
o objetivo de divulgar o campus e seus cursos. Prosseguindo, o professor Mário apontou a falta
de efetividade da atuação do setor de comunicação do campus, que deixa a desejar quanto a
divulgação dos eventos realizados e também no que se refere às publicações no site e nas redes
sociais. Em seguida a palavra foi passada à professora Patrícia Campos, que abordou em sua fala
a necessidade de organização dos docentes referente ao afastamento para pós-graduação,
sendo sugerida a expedição de uma Portaria para regulamentar o processo de afastamento.
Neste momento foi ainda colocado por alguns docentes a necessidade de mais um docente com
formação em Engenharia de Alimentos, para suprir a carga horária do curso e evitar que
professores de outras áreas ministrem disciplinas divergentes do seu perfil, evitando assim
déficit de qualidade nas disciplinas ministradas e do curso. Logo após o professor Mário
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Sem mais a tratar o Professor Luís
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Sem mais para o momento, Eu, Wagner
Silva Cavalcante, assistente em administração, redigi está ata. Seguem os nomes dos
participantes da reunião aqui lavrada e suas respectivas assinaturas.
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