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ATA CCGA Nº 001/2016 
ÓRGÃO: Núcleo Docente Estruturante do 

Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental 
PERÍODO: 2016-2019 
TIPO: Extraordinária 

PRESIDIDA POR: Jorge Luiz da Silva 

1ª SECRETARIA: Luzilene Cassol 

2º SECRETARIO: Marcelo Ednan Lopes da Costa 

PAUTA(S) DA REUNIÃO 

1. Elaboração de Plano de Ações do Núcleo Docente Estruturante no que tange aos aspectos 
apontados em reuniões anteriores com os professores do curso, principalmente: 

 Conexão do curso e discentes com o mercado de trabalho; 
 Melhorias e adequações do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) vigente; 
 Continuidade da reestruturação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC); 
 Melhorias e adequações na condução dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). 

RELATO DA REUNIÃO 

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e quinze minutos, 
na sala de reuniões do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPEX) do IFMT 
Campus Cuiabá-Bela Vista, sito Av. Juliano Costa Marques, s/nº, Bairro Bela Vista – Cuiabá/MT, 
foi realizada a 1ª Reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Tecnologia em 
Gestão Ambiental, homologada via Convocação CCGA N.º 003/2016. De início foi apresentada 
a necessidade de indicação de um membro do NDE para atuar como substituto do presidente 
quando de sua ausência, ficando a Profª. Elaine Coringa com essa função. Como secretários 
foram definidos os professores Luzilene Cassol e Marcelo Ednan Lopes da Costa. Após essas 
deliberações, iniciou-se a discussão do plano de ações desse órgão, que foi dividido em tópicos 
e tratados nesta ordem acompanhados de apreciação dos membros presentes do NDE: 1. 
Conexão do curso e discentes com o mercado de trabalho: após explanações com relação 
as possíveis medidas que poderiam ser adotadas para o atendimento desse tópico, os membros 
do NDE concluíram que essas se enquadravam em duas categorias gerais de ações, as 
internas e as externas. Dentre as ações internas, foi colocado pelos professores Jorge Luiz da 
Silva e Luzilene Cassol que uma medida seria a elaboração e condução de um projeto piloto 
que integrasse disciplinas/professores/alunos. Esse projeto seria conduzido com um tema 
integrador e interdisciplinar, a sugestão apresentada pelo Prof. Jorge Luiz da Silva é que o 
bairro Bela Vista fosse utilizado como área de estudo, sendo colocado como título provisório do 
projeto “A Gestão Ambiental na realidade do bairro Bela Vista”, sendo acatado por todos. Dentre 
as ações externas foi apresentada a necessidade de realização de um cadastro de empresas e 
instituições que possam se tornar parceiras no desenvolvimento de atividades que propiciem a 
inserção do curso e dos nossos discentes no mercado de trabalho. Dessa forma, o presidente 
do NDE indicou os professores Marcelo Ednan Lopes da Costa e Luzilene Cassol para atuarem 
junto da coordenação de curso no desenvolvimento desses trâmites; 2. Melhorias e 
adequações do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) vigente: a discussão desse tópico foi 
dada através da explanação do Prof. Jorge Luiz da Silva sobre a necessidade de atualização de 
alguns componentes do PPC, principalmente ementário e lista de bibliografias básica e 
complementar. O referido professor destacou a disponibilização de um formulário on line para 
que cada responsável pelos componentes curriculares fizessem a atualização das bibliografias. 
Além da inclusão dessa atualização no PPC, ela também será repassada para os responsáveis 
pela biblioteca do Campus, para aquisição de novos exemplares. Assim, as próximas etapas 
desse processo, apontadas ainda pelo Prof. Jorge Luiz da Silva, seria o aprimoramento dessa 
lista entregue on line através de discussão com um maior número de professores de cada área. 
Concomitantemente, será conduzida a revisão e atualização do ementário das disciplinas para 
futura inclusão no PPC. Para isso, o presidente do NDE indicou a Prof. Elaine Coringa no 
acompanhamento desse processo junto da coordenação de curso; 3. Continuidade da 
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reestruturação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC): além da atualização do PPC vigente, 
o Prof. Jorge Luiz da Silva alertou para a necessidade de retomada da reestruturação do PPC, 
uma vez que a mesma foi paralisada. Assim, definiu-se entre os membros do NDE, que o 
primeiro passo seria a verificação da etapa em que o processo foi paralisado e o nível de 
alterações já feitas e por fazer. Para isso, o presidente do NDE indicou a Prof. Elaine Coringa 
no acompanhamento desse processo junto da coordenação de curso; 4. Melhorias e 
adequações na condução dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC): nesses tópicos 
foram realizados apontamentos de ações (algumas delas já iniciadas) da coordenação de curso 
no que tange a definição de datas das etapas relacionadas ao desenvolvimento do TCC. O Prof. 
Jorge Luiz da Silva apresentou esse cronograma para os outros membros do NDE, explicitando 
que o mesmo passaria a ser iniciado já no semestre que antecede a finalização do TCC (5º 
semestre), com a entrega do termo de aceite de orientação e pré-projeto de pesquisa com 60 
dias antes do término desse semestre. Essa ação objetiva a diminuição do número de alunos 
que chegam ao último semestre sem orientação e tema/objeto de pesquisa o que dificulta a 
finalização dos TCC’s ou sua qualidade. Outras etapas desse cronograma que seriam aplicadas 
já com os alunos no 6º semestre seriam a apresentação oral e entrega do projeto impresso, 
entrega de relatório parcial de atividades, etc. Outro aspecto relevante dessa organização seria 
a atribuição de notas e carga horária para o cumprimento de cada uma dessas etapas, fazendo 
com que além do resultado final (TCC) fosse considerado, o próprio processo de 
desenvolvimento fosse considerado e avaliado. Para isso, o presidente do NDE indicou os 
professores Marcos Pantoja e Marcelo César Velasco e Silva no acompanhamento desse 
processo junto da coordenação de curso. Nada mais a ser discutido e deliberado, não havendo 
discordâncias com as deliberações executadas, o Presidente do NDE deu por encerrados os 
trabalhos desta reunião e eu, Luzilene Cassol, lavrei a presente ata, que após ser lida, foi 
aprovada e assinada pelos convocados presentes, em Cuiabá – MT. Em anexo, segue 
convocação da reunião assinadas pelos presentes. 

DEFINIÇÃO DE AÇÕES 
PESSOA 

RESPONSÁVEL 
PRAZO 

Elaboração de projeto piloto de integração de disciplinas do 
curso. 

Marcelo Ednan -------- 

Criação de cadastro de empresas e instituições para futuras 
parcerias com o IFMT/Campus Cuiabá-Bela Vista. 

Luzilene Cassol -------- 

Atualização do PPC vigente. Elaine Coringa -------- 

Retomada da reestruturação do PPC. Elaine Coringa -------- 

Acompanhamento do processo de desenvolvimento dos 
TCC’s 

Marcos Pantoja 
Marcelo Velasco 

-------- 

MEMBROS DO COLEGIADO ASSINATURAS  

Jorge Luiz da Silva 
Presidente do NDE 

 

Elaine Coringa 
Docente Titular 

Representada pelo Prof. Josias Coringa 

Luzilene Cassol 
Docente Titular 

 

Marcelo César Velasco e Silva 
Docente Titular 

AUSENTE 

Marcelo Ednan Lopes da Costa 
Docente Titular 

 

Marcos Pantoja 
Docente Titular 
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