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Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e onze, as quatorze horas, 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 (CCS), homologada via Convocação CCS 

N.º 001/2011 para deliberar juntamente com o Núcleo Estruturante Docentes dos Cursos Superiores 

sobre assuntos referentes a apresentação da versão final do Projeto Pedagógico do Curso de 

Bacharelado em Engenharia de Alimentos 2010/2 para ajustes (referencias bibliográficas), 

apresentação da versão prevista do Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Gestão 

Ambiental 2011 para ajustes (ementário, inclusão de novas referências bibliográficas,  atualização 

das cargas horárias teórica e prática dos componentes curriculares e enquadramento da modalidade 

de ensino presencial ou semi-presencial), escolha, votação e efetivação dos representantes 

discentes e docentes do Colegiado de Cursos Superiores para o ano de 2011; esclarecimentos 

sobre os Trabalhos de Conclusão de Curso para o semestre de 2011/1 (orientações, discentes, 

datas previstas e registro de projetos), previsão do planejamento das aulas práticas para 2011/1, 

planejamento dos afastamentos de professores 2011/1 e 2011/2, planos de Ensino 2011/1 (entrega, 

atrasos e revisão, equívocos, modelo padrão e referências bibliográficas), planejamento do semestre 

2011/2 (4º Semestre de Engenharia de alimentos e semestres Gestão Ambiental); Calendário para 

os Núcleos Docente Estruturante de Curso e Colegiado de Curso para 2011/1; e demais assuntos, 

dando-se início aos assuntos que foram tratados nesta ordem acompanhados de apreciação do 

colegiado: 

1) Apresentação da versão final do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em 

Engenharia de Alimentos 2010/2 para ajustes (referências bibliográficas): o Núcleo 

Estruturante Docente do Curso apresentou a proposta final do Curso de Engenharia de 

Alimentos assim ratificada pela Pró-reitoria de Ensino (PROEN) e aprovada pelo Conselho 

Superior (CONSUP) do IFMT (documentos anexos Memorando n.º 01/2011 – PROEN, 

Resolução n.º 045, de 20/12/2010 e Resolução n.º 005, de 14/10/2009); 

2) Apresentação da versão prevista do Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em 

Gestão Ambiental 2011 para ajustes (ementário, inclusão de novas referências 

bibliográficas, atualização das cargas horárias teórica e prática dos componentes 

curriculares e enquadramento da modalidade de ensino presencial ou semi-

presencial): o NDE apresentou a proposta a proposta do novo Projeto Pedagógico do Curso 

de Tecnologia em Gestão Ambiental, incluindo a esta a apresentação das normas das 

Atividades Complementares e os ajustes das referências bibliográficas. O Colegiado 
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apresentou-se satisfeito as alterações pedindo mais esclarecimentos sobre a lista de livros 

que deverá ser ajustada para este PPC. O coordenador junto ao NDE afirmou que a compra 

de livros feita ao ano passado se encontra em trâmite e que os livros ali apresentados seriam 

somados para uma nova lista de 2011 e repassado ao DAP para empenho e andamento para 

aquisição. Reforça que o tramite é demorado devido a licitação, a magnitude da compra e 

produção de volumes para atender de forma imediata o Campus, mas que tais livros estão 

sendo providenciados e que chegarão em remessas parceladas, atendendo a demanda das 

editoras no encaminhamento dos mesmos. Ainda em relação ao PPC, o NDE reforça que 

haverá a necessidade de algumas modificações em detrimento as atividades dos TCCs e 

ajuste do quadro de componentes curriculares que possam colaborar com a produção 

cientifica de projetos ambientais, cabendo ao caso a inclusão de mais uma etapa para a 

disciplina “Elaboração de Projetos Ambientais II”. As alterações seriam portanto estudadas 

pelo Nucleo Docente Estruturante (NDE) nos próximos meses e apresentadas ao início do 

período letivo 2011/2 a este Colegiado; 

3) Escolha, votação e efetivação dos representantes discentes e docentes do Colegiado 

de Cursos Superiores para o ano de 2011: de acordo com a pauta, os discentes e 

docentes se apresentaram em reunião e não havendo concorrentes, estes foram votados e 

assim eleitos como representantes para o Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental foram o 

Prof. Alencar Garcia Bacarji (Docente Titular), Prof. Jorge Luiz da Silva (Docente Suplente) e 

Arnaldo Souza Seidenfuss (Discente Titular – 2010201490445); e para o Curso de 

Bacharelado em Engenharia de Alimentos foram o Prof. Edgar Nascimento (Docente Titular), 

a Prof.ª Sandra Mariotto (Docente Suplente) e a discente Isabela Mendes Correa Pacheco 

(Discente titular – 2010249440286); 

4) Esclarecimentos sobre os Trabalhos de Conclusão de Curso para o semestre de 2011/1 

(orientações, discentes, datas previstas e registro de projetos): o Coordenador do Curso 

orientou a todos os professores que acompanhem seus orientandos e pede que juntos se 

atentem aos prazos estipulados para o fim do semestre, uma vez que a ausência da 

apresentação não permitirá ao discente formar no período 2011/1. O mesmo reforça que os 

orientadores preencham os formulários de solicitação de orientação e de solicitação de banca 

examinadora para apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso; 

5) Previsão do planejamento das aulas práticas para 2011/1: de acordo com as reformas dos 

laboratórios, a área pedagógico do Departamento de Ensino elaborou um formulário de 

planejamento de aulas práticas a fim de orientar os professores no procedimentos de uso da 

estrutura, equipamentos e materiais que, para o momento, podem estar disponíveis para as 
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mesmas. O formulário foi apresentado e será postado no site do IFMT Campus Bela Vista 

para download e entrega junto a coordenação de cursos e de laboratórios; 

6) Planejamento dos afastamentos de professores 2011/1 e 2011/2: de acordo com os 

processos elaborados para afastamento, houve o registro de solicitação por parte do Prof. 

Eucarlos Martins, e posto em Colegiado, os pares da área de Química concordaram com o 

afastamento, responsabilizando-se pelos encargos didáticos do referido professor enquanto 

ocorre a sua ausência para o Doutoramento, ao iniciar-se em setembro de 2011; 

7) Planos de Ensino 2011/1 (entrega, atrasos e revisão, equívocos, modelo padrão e 

referências bibliográficas):  o NDE juntamente com a área pedagógica, observou os planos 

de ensino, e disto, solicitou que todos os professores recorram ao Departamento de Ensino a 

procura das Pedagogas institucionais para conhecimento dos equívocos, erros, atrasos e 

formas corretas de preenchimento dos planos de ensino; 

8) Planejamento do semestre 2011/2 (4º Semestre de Engenharia de alimentos e 

semestres de Gestão Ambiental): de acordo com o Projeto Pedagógico de ambos os 

cursos, foi diagnosticado pelos NDEs a necessidade de professores específicos e de 

formação geral para atender a demanda de disciplinas, para o caso: um Economista, um 

Engenheiro Químico, um Químico, um professor na área ambiental, e um geógrafo para 

atender os cursos de Tecnologia em Gestão Ambiental e Bacharelado em Engenharia de 

Alimentos. Esta solicitação será passada ao Colegiado de Departamento para conhecimento 

e solicitação a Direção Geral para possíveis providências; 

9) Calendário para os Núcleos Docente Estruturante de Curso e Colegiado de Curso para 

2011/1: para o caso do Colegiado de Curso, foi acordado uma reunião ordinária para inicio de 

cada semestre; para o caso do NDE, serão realizadas reuniões periódicas durante o 

semestre de 2011/1 para fechamento da proposta do PPC de Gestão Ambiental 2012, 

verificação dos diários em fechamento, entrega dos planos de ensino e apresentação destes 

assuntos na Reunião Ordinária conseguinte do Colegiado de Curso; 

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 quatro de março de dois mil e onze. 

 

 

 

JAMES MORAES DE MOURA 
Presidente do Colegiado de Curso 

Coordenador dos Cursos Superiores 


