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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 e trinta horas (19:30) do dia dezoito  (18) 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. Compareceram todos 

os professores: Prof. Esp. Rodrigo Fernandes Ribeiro, Coordenador do Curso, Profª. Drª.Lilian 

Christian Domingues de Souza, Profª Ma. Claodete  Hasselstrom Neves, Prof. Daniel 

Franscisco de Arruda Junior, Prof. Esp. Cláudio Munaretto, Prof. Me Alex Zopeletto da Silva, 

Prof. Dr. Tiago Alinor Hoissa Benfica e profª Especialista Ana Paula Hastenreiter.  Dando 

início à reunião, o coordenador iniciou agradecendo a todos os professores que contribuíram 

para a elaboração do PPC do curso, uma etapa através da finalização do Projeto do Curso para 

posterior envio no E-MEC. Agradeceu também pela pontualidade e assiduidade às reuniões, o 

que demonstra o compromisso e a competência profissional com que todos demonstraram no 

decorrer das reuniões de trabalho e que, não tem, dúvidas que o curso será um sucesso.  A seguir 

o coordenador apresentou a versão preliminar do PPC do curso em questão, já formatado dentro 

das normas exigidas para ser protocolado no MEC. Após os professores fizeram várias 

observações no que se refere ao formato e conteúdo do PPC, todos se manifestaram favoráveis 

ao projeto, julgando estar o mesmo pronto para ser encaminhado para a direção e com isso 

tomar as providências de protocolo. O coordenador mais uma vez, agradeceu a todos os 

componentes do NDE e Colegiado de Curso pela participação e contribuição na elaboração do 

PPC e diz que no início do ano de 2019 será realizada o pedido junto ao E-MEC do Curso.  Ao 

final foi dada a palavra livre aos presentes e, como não houve nenhuma consideração a fazer, o 

coordenador encerrou a reunião desejando a todos boas férias, um Natal abençoado e um feliz 

2019; 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 
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do Norte-MT, dezoito (18) do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (2018). 
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