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Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e dez, as oito 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 005/2010 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, estando presentes o presidente 

deste Colegiado, componentes do Núcleo Estruturante Docente e os membros conforme lista de 

presença, e deu-se início aos assuntos que foram tratados nesta ordem acompanhados de 

apreciação do colegiado: 

3) Apresentação da proposta do PPC do curso de Engenharia de Alimentos: foi abordado 

alguns pontos referente a reunião realizada no dia vinte e dois de novembro de dois mil e 

dez. Posteriormente a Professora Daryne realizou a apresentação da proposta de ajuste do 

Projeto Pedagógico do Curso construída juntamente com os componentes do Núcleo 

Estruturante Docente deste Curso; 

4) Apresentação da proposta do PPC do Curso de Gestão Ambiental: os componentes do 

Núcleo Estruturante Docente deste Curso repassaram aos docentes que a presente proposta 

é de alterar o curso, bem como a ementa. Foi apresentado pelo Coordenador do Curso o 

primeiro ementário do curso de dois mil e sete, apontando quais foram as disciplinas 

suprimidas, movidas para outro semestre, mantidas, mantidas com alterações, etc. O mesmo 

apontou que a proposta nova para o curso tem o objetivo de atender a necessidade do curso. 

Fica aprovado a proposta do Professor Edgar referente a alteração da disciplina de Cálculo 

Aplicado para Matemática Aplicada. Fica estabelecido que as equivalências serão 

encaminhadas por e-mail, bem como a contemplação das atividades complementares e para 

próxima reunião a definição da carga horária teórica e prática de cada disciplina e a definição 

se a disciplina será presencial ou semi-presencial, ficando todas estas observâncias a serem 

retificadas e posteriormente ratificadas pelo Núcleo Estruturante Docente. 

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, sete de dezembro de dois mil e dez. 
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