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Ata da reunião do Colegiado  do Curso de Licenciatura em Educação 

Física da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte – 

FCSGN 

 

Às dezenove horas (19:00) do dia sete  (07) do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito 

(2018), reuniram-se nas dependências da UTÃ- União das Faculdades de Guarantã do Norte, 

situada na Av. Jequitibá, nº 40 - Bairro Jardim Aeroporto, CEP 78520-000, Guarantã do Norte 

- MT,, convocados com antecedência pelo Coordenador do Curso,  com o objetivo de dar 

andamento as atividades referentes ao Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em 

Educação Física, os professores: Prof. Me. Rodrigo Fernandes Ribeiro,  Coordenador do Curso, 

Profª. Drª.Lilian Christian Domingues de Souza, Profª Especialista Claodete  Hasselstrom 

Neves, Prof. Daniel Franscisco de Arruda Junior, Prof. Me Cláudio Munaretto, Prof. Me Alex 

Zopeletto da Silva, Prof. Dr. Tiago Alinor Hoissa Benfica e profª Especialista Ana Paula 

Hastenreiter. O coordenador iniciou a reunião dando as boas-vindas a todos e iniciou a leitura 

das disciplinas, juntamente com as ementas e bibliografias sugeridas =pelos docentes. Solicitou 

ainda que à medida que fosse realizando a leitura, poderia ser interrompido se houvesse alguma 

adequação e para a aprovação de cada uma delas.   De acordo com os docentes verificou-se  que 

o acervo da bibliografia é adequado em relação às unidades curriculares e aos conteúdos 

descritos no PPC e está atualizado,   de acordo com a legislação. Finalizando a leitura e com a 

aprovação das ementas e bibliografias, o coordenador deixou a palavra livre se alguém tivesse 

alguma consideração a fazer. E, não havendo mais nadas a tratar, encerrou-se a reunião  da qual, 

eu Lilian Christian Domingues de Souza designada para secretariar esta reunião lavrei a 

presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por mim e pelos demais presentes. . Guarantã 

do Norte-MT, sete (07) do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (2018). 
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