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Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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 3ª 

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

Ambiental 2011, homologada via Convocação NED GA N.º 003/2011 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 planejados e a serem continuados nas reuniões anteriores: reconstrução dos 

ementários disciplinares (ementas e referências bibliográficas básicas e complementares). 

Como ordem de pauta, iniciou-se com os apontamentos recebidos pelos professores por e-

mail, cito eles Adriana Oliveira, Juliano Bonatti, James Moura, Luiz Marestoni, Marcos 

Bulhões Neiva, Nadja Machado e Jorge Silva a respeito das referências bibliográficas e 

ementários dos componentes curriculares, procurando-se limitar 03 referencias 

bibliográficas básicas e de 06 a 10 referências bibliográficas complementares. Sendo assim 

feito, organizaram-se os componentes semestralmente, conforme fora apresentado a todos 

os membros presentes (material anexo) de tal forma que este material seja apresentado na 

reunião ordinária do Colegiado de Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental do período 

2011/2. O Professor Luiz Marestoni frisou que o semestre 2011/1 encontra-se em fins de 

encerramento e que o NED deve estar atento as cobrança do preenchimento e entrega 

virtual dos diários bem como o aviso para recolhimento das assinaturas docentes ao final do 

semestre. A Professora Elaine Coringa chamou atenção para que o NED atente-se ao 

preenchimento dos diários com assuntos correlatos ao ementário trabalho em sala de aula 

tal qual o plano de ensino entregue á área pedagógica, cumprimento das cargas horárias e 

lançamento das notas e freqüências conforme rege a organização didática do IFMT. O 

Professor Jonas Spolador ressalta que neste semestre houve muitas paralisações, dias 

letivos facultativos e feriados, e que se deve ter atenção para o não lançamento destes dias 

nos diários. O professor James Moura reforçou a solicitação feita pelo NED ao Chefe de 

Departamento de Ensino da necessidade de professores substitutos para os casos da 

Professora Eliane Almeida (afastamento médico caso ainda continue para 2011/2), 

Professora Eleusa Almeida (afastamento por acompanhamento médico de parentes), 

Professora Valéria de Souza (licença gravidez/maternidade) e Professor Eucarlos Martins 
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(afastamento para estudos de doutorado) e sendo assim comunicados para providências 

junto a Direção geral do Campus, 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, vinte e quatro de 

junho de dois mil e onze. 
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