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RESOLUÇÃO Nº 45-CGB/EAL/FACFAN/UFMS, DE 12 DE ABRIL DE 2021.

Aprova o regulamento das A�vidades Orientadas de Ensino do Curso Engenharia de Alimentos - Bacharelado

O PRESIDENTE DO COLEGIADO DE CURSO DO CURSO ENGENHARIA DE ALIMENTOS - BACHARELADO da Faculdade de Ciências
Farmacêu�cas, Alimentos e Nutrição, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Resolução nº 550, Cograd, de 20 de novembro
de 2018, e considerando o con�do no Processo nº 23104.009862/2021-78, resolve, ad referendum:

Art. 1º  Aprovar o Regulamento das A�vidades Orientadas de Ensino do Curso Engenharia de Alimentos - Bacharelado, da Faculdade
de Ciências Farmacêu�cas, Alimentos e Nutrição.

 

CAPÍTULO I
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES ORIENTADAS DE ENSINO

 
 

Art. 2º  As A�vidades Orientadas ao Ensino são a�vidades realizadas fora do espaço de sala de aula com o obje�vo de ampliação da
formação discente, fazendo parte do componente curricular não disciplinar (AOE-ND), podendo ser estudos teóricos, prá�cos, técnicos ou
experimentais desenvolvidos no âmbito de temas que tenham relevância frente à proposta estrutural do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia
de Alimentos – Bacharelado da UFMS.

§1º  As a�vidades deverão ser orientadas por um docente que tenha lecionado disciplina no curso de Engenharia de Alimentos –
Bacharelado da UFMS pelo menos em um dos dois úl�mos semestres le�vos anteriores ao início da orientação.

§2ª  As a�vidades serão realizadas em grupos de dois ou mais alunos, sendo que para cada um deverá ser atribuído plano de trabalho
com conteúdo dis�nto.

Art. 3º  As AOE-ND integralizam 34h à formação do acadêmico, como descrito na sessão das Disciplinas Opcionais e A�vidades não
Disciplinares Opcionais da Matriz Curricular do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Alimentos – Bacharelado.

PARÁGRAFO ÚNICO.  As AOE-ND não poderão ser caracterizadas como Iniciação Cien�fica, A�vidades Complementares, Estágio
Obrigatório, Estágio Não Obrigatório, Monitoria, Tutoria e Trabalho de Conclusão de Curso.

Art. 4º  Cabe ao Colegiado do Curso de Engenharia de Alimentos–Bacharelado da UFMS aprovar as a�vidades a serem desenvolvidas
pelo discente sob orientação do docente, mediante solicitação formal do acadêmico, apresentada à Coordenação Pedagógica do curso, a designação
de competência do docente para orientação das AOE-ND solicitadas. As AOE-ND poderão ser realizadas a qualquer momento.

PARÁGRAFO ÚNICO.  Cabe ao discente informar, na solicitação a ser realizada, através do formulário do Anexo I, à Comissão de
A�vidades Orientadas de Ensino, a temá�ca dos estudos que pretende desenvolver e a iden�ficação do orientador, com anuência deste.

Art. 5º  Cabe ao docente orientador designado:

I - indicar a bibliografia a ser estudada pelo acadêmico

II - disponibilizar horários de atendimento para o acadêmico; e

III - informar ao Colegiado de Curso, através da Coordenação do Curso, a finalização das AOE-ND do acadêmico, através da declaração
con�da no Anexo II.

Art. 6º  A comprovação de que o acadêmico realizou as AOE-ND será realizada através da disponibilização, na internet, de um vídeo,
com duração de 20 a 40 minutos, onde o acadêmico apresenta o problema abordado, a metodologia, os principais resultados e a conclusão das
a�vidades desenvolvidas.

 

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 7º  Casos omissos serão decididos pelo Colegiado do Curso de Engenharia de Alimentos-Bacharelado da UFMS.

Art. 8º  Fica revogada a resolução nº 20, de 30 de novembro de 2020.

Art. 9º  Esta resolução entra em vigor em 3 de maio de 2021.

 

JOÃO RENATO DE JESUS JUNQUEIRA
 
 
 
 

ANEXO I
INSTRUMENTO FORMAL PARA SOLICITAÇÃO DE ESTUDOS

RESOLUÇÃO nº 45-CGB/EAL/FACFAN/ufms, de 12 de abril de 2021.

 

Eu, _______________________________________________________, RGA:____________ estudante regulamente matriculada/o no Curso
Engenharia de Alimentos, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Campo Grande, MS, venho por meio deste instrumento formal,
solicitar ao Colegiado de Curso a designação da/o docente _______________________________________________________ para atuar como
minha/meu orientadora/orientador em estudos desenvolvidos por meio de A�vidades Orientadas de Ensino - componente curricular não disciplinar
(AOE-ND), em ar�culação com a linha de pesquisa__________________________________________________________, na temá�ca
___________________________________________________________________________.

Afirmo ter pleno conhecimento do Regulamento para desenvolvimento e cumprimento das A�vidades Orientadas de Ensino - componente curricular
não disciplinar (AOE-ND), cujas diretrizes me comprometo a respeitar.
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Campo Grande, ________ de ________________ de _________.

 

 

_________________________________________

Assinatura da/o estudante

 

Ciência da/o docente: __________________________________________

 

 

ANEXO II
DECLARAÇÃO DO(A) ORIENTADOR(A) DE ATIVIDADES ORIENTADAS DE ENSINO

RESOLUÇÃO nº 45-CGB/EAL/FACFAN/ufms, de 12 de abril de 2021.

 

Nome do acadêmico: ___________________________________________________________

Orientador: ___________________________________________________________________

Atividades: ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(   ) As atividades Orientadas de Ensino descritas acima, foram realizadas integralmente, em acordo com o Regulamento de Atividades Orientadas de Ensino do
Curso Engenharia de Alimentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

 

 

Campo Grande, ___ de ____________ de _____.

 

Assinatura Professor Orientador: _____________________________________

 

 

Documento assinado eletronicamente por João Renato de Jesus Junqueira, Coordenador(a) de Curso de Graduação, em 13/04/2021, às
13:46, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2505973 e o código CRC E4066E62.

 

COLEGIADO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS - BACHARELADO 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.009862/2021-78 SEI nº 2505973
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