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Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e onze, as quatorze horas e quinze minutos, 

na sala da Coordenação dos Cursos Superiores do IFMT Campus Cuiabá Bela Vista, sito 

Av. Juliano Costa Marques, s/n, Bairro Bela Vista – Cuiabá/MT, foi realizada a 2ª Reunião de 

Colegiado do Núcleo Estruturante Docente do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental 

2011, homologada via Convocação NED GA N.º 002/2011 para deliberar sobre assuntos 

deliberados no plano de ação do Núcleo Estruturante Docente dos respectivos cursos de 

Tecnologia em Gestão Ambiental, estando presentes seus componentes do Núcleo 

Estruturante Docente (conforme lista anexa), dando-se início aos assuntos que foram 

tratados e planejados na reunião anterior nesta ordem: planejamento da representação 

esquemática do curso juntamente com as normas das atividades complementares a serem 

incluídas nesta nova matriz, pendências de plano de ensino, necessidade de professores 

para o próximo semestre, iniciando-se a organização da proposta de PPC em quatro 

semestres, sendo o 1º semestre com 325h/aula e 9 componentes curriculares (todos sem 

pré-requisitos), 2º semestre com 375h/aula e 8 componentes curriculares (quatro com pré-

requisitos), 3º semestre com 360h/aula e 9 componentes curriculares (todos com pré-

requisitos), e o 4º semestre com 345h/aula e 8 componentes curriculares (todos com pré-

requisitos), ainda incluindo 90 horas para Trabalho de Conclusão de Curso(TCC) e 220 

horas para Atividades complementares (AC), totalizando 1730h de Curso. Foi também lida e 

discutida a proposta das normas das atividades complementares divididas em 7 grupos e 

seus sub-grupos de avaliação e competências, bem como um formulário de Homologação 

das Atividades Complementares (todos o descritivo acima posta anexo). Não houve 

pendências na área pedagógica quanto aos planos de ensino. Houve ajuste das referencias 

bibliográficas a serem postas ao ementário dos componentes curriculares, que deverão ser 

apresentadas na próxima reunião deste colegiado, e nada mais a ser discutido, este 

Colegiado do NED deu-se por encerrado os trabalhos desta reunião e eu James Moraes de 

Moura, lavrei a presente ata, que após de lida, foi por todos aprovada e assinada, em 

Cuiabá - MT, dezenove de maio de dois mil e onze. 
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