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ATA 001/2010 – NED GESTÃO AMBIENTAL / IFMT CUIABÁ BELA VISTA 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e dez, as quatorze horas, 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 1ª Reunião de Colegiado 

do Núcleo Estruturante Docente do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, homologada 

via Convocação NED GA N.º 001/2010 para deliberar sobre assuntos referentes a 

Reestruturação e aprovação dos Planos Pedagógicos dos Cursos Superiores (PPC) do 

Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental deliberadas 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 tratados nesta ordem acompanhados de apreciação 

do colegiado: 

1) Necessidade de Organização da matriz curricular: de acordo com a necessidade 

apresentada pelo Colegiado de Curso, os professores Jonas Spolador e James 

Moura reorganizaram a proposta baseando-se nas contra-propostas ouvidas e 

anotadas dos professores em reunião, por hora o curso apresentaria 36 

componentes curriculares, subdividos em 4 semestres sendo o 1º semestre com 9 

disciplinas, 2º semestre com 8 disciplinas, 3º semestres com 8 semestres e 4º 

semestre com 8 disciplinas. O curso a priori será repensado juntamente com os 

professores em atuar na modalidade presencial podendo tornar-se semi-presencial 

(ver anexo da representação esquemática do curso); 

2) Planejamento das cargas horárias: o Professor Luiz Marestoni reorganizou as 

cargas horárias disciplinares e semestrais, e os pré-requisitos disciplinares da 

proposta do curso, para o caso o curso teria 1685h de carga horária total; 

3) Estruturação de matriz de equivalência: a professora Elaine Coringa formatou 

uma matriz de equivalência para apresentar ao colegiado para que não haja prejuízo 

por parte das disciplinas suprimidas, substitutivas, evitando prejuízos a grade 

curricular em andamento e conseguinte aos novos ingressantes; 

4) Demais assuntos: os professores reuniram-se e observaram a pequenas 

pendências nos planos de ensino quanto a preenchimento e entrega dos mesmos 

por parte dos professores, no caso, comprometeram em fazer contato com os 

professores João Maia, Marco Bulhões Neiva, Selma Arruda, Nilton Ribeiro e 

Wellington Soares; 
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e nada mais a ser discutido, este Colegiado do NED 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 cinco de novembro de dois mil e dez. 
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