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ATA CCGA Nº 002/2016 
ÓRGÃO: Colegiado de Curso de 
Tecnologia em Gestão Ambiental 

PERÍODO: 2016-2019 
TIPO: Extraordinária 

PRESIDIDA POR: Jorge Luiz da Silva 

SECRETÁRIA: Vanessa Costa Gonçalves Silva 

PAUTA DA REUNIÃO 

1. Indicação de membro para atuar como substituto do presidente do colegiado de curso. 
2. Análise de processo de transferência externa: 

� Roselayne Laura da Silva Oliveira. 
3. Análise de processo de solicitação de aproveitamento de estudos: 

� Edmilson Almeida Fonseca. 
4. Análise de processo de solicitação de prova de competência: 

� Divino Cassapá. 
� Joender Rodrigo Oliveira da Silva. 

5. Análise de processo de solicitação de matrícula fora do prazo: 
� Otacílio Valentim da Matta Gomes. 

6. Análise de processo de solicitação de trancamento de disciplina: 
� Stella Lemes Dantas Xavier. 

7. Análise de processo de solicitação de trancamento de curso: 
� Josiane Edmara Arruda da Silva. 

RELATO DA REUNIÃO 

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às dezessete horas e quarenta e cinco 
minutos, na sala de reuniões do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT 
Campus Cuiabá - Bela Vista, sito Av. Juliano Costa Marques, s/nº, Bairro Bela Vista – 
Cuiabá/MT, foi realizada a 2ª Reunião do Colegiado do Curso de Tecnologia em Gestão 
Ambiental, homologada via Convocação CCGA N.º 002/2016 para deliberar sobre os assuntos 
pautados acima, dando-se deliberações a estes que foram tratados nesta ordem acompanhados 
de apreciação do colegiado presente: 1. Indicação de membro para atuar como substituto do 
presidente do colegiado de curso: Considerando o disposto no Art. 7º do Regimento Unificado 
dos Colegiados de Cursos Superiores do Campus Cuiabá - Bela Vista, foi feita a indicação do 
Prof. Marcelo César Velasco e Silva como substituto do presidente do colegiado quando de sua 
ausência; 2. Análise de processo de transferência externa: o processo de transferência 
externa de Roselayne Laura da Silva Oliveira foi indeferido, pois após análise da documentação 
apresentada, o colegiado verificou o não atendimento ao Edital Nº. 024/2016 (Item 2.4.1 – que 
trata dos documentos apresentados) – a candidata não entregou documentos autenticados ou 
com assinatura da instituição de origem. Os docentes Marcelo César Velasco e Silva e James 
Moraes de Moura, através de seus dispositivos celulares, enviaram mensagens para a 
candidata pelo link do e-mail do Currículo Lattes e através de rede social (Facebook), 
solicitando que a mesma entrasse em contato com a coordenação de curso, a fim de 
comparecer com os documentos originais para que fossem carimbados com “Confere com o 
Original” para que não houvesse esse tipo de impedimento ao deferimento. Caso não ocorra 
esse comparecimento, a decisão pelo indeferimento será mantida; 3. Análise de processo de 
solicitação de aproveitamento de estudos: aluno Edmilson Almeida Fonseca, após análise 
das ementas e cargas horárias cursadas pelo interessado em outra Instituição de Ensino, houve 
deferimento para “Metodologia Científica”, “Cálculo Aplicado”, “Desenho Técnico Aplicado”, 
“Informática Aplicada”, “Segurança do Trabalho” e “Física Aplicada”; e indeferimento para 
“Química Geral e Inorgânica” e “Energia e Meio Ambiente”; 4. Análise de processo de 
solicitação de prova de competência: processos dos alunos Divino Cassapá e Joender 
Rodrigo Oliveira da Silva resultou na formação de comissão para avaliação da disciplina de 
“Manejo dos Recursos Naturais” a ser presidida pela Professora Marisa Cristina Lários Vieira, 
cabendo a presidente designar mais dois professores para cada comissão, elaborar e aplicar a 
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prova, e registrar a conclusão dos trabalhos da comissão via processo; 5. Análise de processo 
de solicitação de matrícula fora do prazo: aluno Otacílio Valentim da Matta Gomes, 
solicitação deferida, ocorrendo a matrícula nas disciplinas “Seminários de Pesquisas 
Interdisciplinares” e “Elaboração de Projetos Ambientais”. No entanto, foi sugerido que 
houvesse um acompanhamento do referido aluno por parte da Coordenação de Curso, já que o 
mesmo possui um histórico de desistência das disciplinas nas quais está matriculado; 6. 
Análise de processo de solicitação de trancamento de disciplina: aluna Stella Lemes 
Dantas Xavier, processo deferido para a disciplina de “Química Analítica Aplicada”, pois a 
apresentou atestado comprovando que está gestante e a disciplina em questão possui parte de 
sua carga horária desenvolvida em laboratório, o que poderia trazer riscos para a discente e a 
gestação; 7. Análise de processo de solicitação de trancamento de curso: aluna Josiane 
Edmara Arruda da Silva, processo deferido. A discente apresentou processo justificando a 
impossibilidade de continuar o curso por problemas pessoais (de forma informal, ela informou 
ao coordenador do curso que se trata de problemas de saúde). Nada mais a ser discutido e 
deliberado, o Presidente deste Colegiado deu por encerrados os trabalhos desta reunião e eu, 
Vanessa Costa Gonçalves Silva, lavrei a presente ata, que após ser lida, foi aprovada e 
assinada pelos convocados presentes, em Cuiabá – MT. 

DEFINIÇÃO DE AÇÕES 
PESSOA 

RESPONSÁVEL PRAZO 

Sem ações designadas  ----------------- ----------- 

MEMBROS DO COLEGIADO ASSINATURAS  

Eucarlos de Lima Martins 
Docente Titular AUSENTE 

Sandra Mariotto 
Docente Titular  

Marcelo César Velasco e Silva 
Docente Titular  

Vanessa Costa Gonçalves Silva 
Representante Técnico-Pedagógico  

Rafael Queiroz de Aquino 
Discente Titular  

James Moraes de Moura 
Docente Suplente  

Luzilene Aparecida Cassol 
Docente Suplente AUSENTE 

Marcelo Ednan Lopes da Costa 
Docente Suplente AUSENTE 

Nagib José Capucho 
Discente Suplente AUSENTE 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. JORGE LUIZ DA SILVA 
Presidente do Colegiado de Curso Tecnologia em Gestão Ambiental 

IFMT Campus Cuiabá – Bela Vista 
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