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Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dez, as quatorze horas e trinta minutos, no 

auditório do IFMT Campus Cuiabá Bela Vista, sito Av. Juliano Costa Marques, s/n, Bairro Bela Vista 

– Cuiabá/MT, foi realizada a Reunião de Colegiado de Cursos Superiores, homologada via 

Convocação CCS N.º 004/2010 para deliberar sobre assuntos referentes a Reestruturação e 

aprovação dos Planos Pedagógicos dos Cursos Superiores (PPC) dos Cursos de Tecnologia em 

Gestão Ambiental e Bacharelado em Engenharia de Alimentos deliberadas no plano de ação do 

Núcleo Estruturante Docente dos respectivos cursos de Tecnologia em Gestão Ambiental e 

Bacharelado em Engenharia de Alimentos, estando presentes o presidente deste Colegiado, 

componentes dos Núcleos Estruturantes Docentes e os membros conforme lista de presença, e deu-

se início aos assuntos que foram tratados nesta ordem acompanhados de apreciação do colegiado: 

 

1) Apresentação da proposta do PPC do curso de Engenharia de Alimentos: o Núcleo 

Estruturante Docente apontou a necessidade de apresentar uma nova matriz de 

componentes curriculares, a possível equivalência de matrizes evitando prejuízos a grade 

curricular e ao docente e as justificativas apontadas pela alteração, uma vez que esta ação 

ajuda a justificar a modificação e o pleito de aprovação pelo Conselho Superior do IFMT. Os 

arquivos e tabelas foram encaminhados aos professores por e-mail e entregues na forma 

física para que motivasse a discussão, e sendo assim feita, o Colegiado de Curso apontou a 

necessidade de se fazer outra reunião imediata para a apresentação desta proposta 

reformulada e atualizada pelo Núcleo Estruturante Docente do Curso. 

 

2) Apresentação da proposta do PPC do Curso de Gestão Ambiental: o Núcleo Estruturante 

Docente apresentou a matriz vigente do Curso e indicou as possíveis alterações a serem 

feitas no PPC do Curso, tendo melhorar a dinamicidade dos requisitos dos componentes 

curriculares, bem como a proposta de ajuste de cargas horárias do curso, encaixando-o em 

horas aulas cheias (aulas de 60 minutos) como preconiza os documentos do Conselho 

Nacional da Educação (CNE). Os professores motivaram a discussão e solicitaram também 

deste Núcleo Estruturante Docente ajuste de proposta para aprovação na próxima reunião 

deste Colegiado. 
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e nada mais a ser discutido, o Presidente do Colegiado deu 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, vinte e dois de novembro de dois mil e dez. 

 
 
 

JAMES MORAES DE MOURA 
Presidente do Colegiado de Curso 

Coordenador dos Cursos Superiores 
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