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Às dezenove horas (19:00) do vinte e um (21) do mês de junho do ano de dois mil e dezoito 1 

(2018), nas dependências da UTÃ- União das Faculdades de Guarantã do Norte, situada na 2 

Av. Jequitibá, nº 40 - Bairro Jardim Aeroporto, CEP 78520-000, Guarantã do Norte - MT, 3 

foram convocados com antecedência pelo Diretor Presidente da UTÃ - Cássio Brizzi Trizzi, 4 

Diretora Pedagógica Fabiana Varanda Jorge e pela Profª. Lizandra Carla Pereira de Oliveira, 5 

nomeada como coordenadora do curso de Bacharelado em Nutrição, os professores que irão 6 

trabalhar no Curso de Bacharelado em Nutrição. O Sr. Cassio Brizzi Trizzi, Diretor Presidente 7 

da UTÃ - União das Faculdades de Guarantã do Norte mantenedora da Faculdade de 8 

Ciências Sociais de Guarantã do Norte deu início a reunião, cumprimentando a todos e 9 

agradecendo a presença dos professores presentes e em seguida, frisou que a escolha da 10 

coordenação de curso se procedeu de acordo com os requisitos da legislação, onde o regime 11 

de trabalho previsto do coordenador é de tempo integral e possibilita o atendimento da 12 

demanda, considerando a gestão do curso, a relação com os docentes, discentes, a 13 

representatividade nos colegiados superiores, por meio da elaboração de um plano de ação 14 

documentado e compartilhado, que preveja indicadores de desempenho da coordenação a 15 

serem disponibilizados publicamente, e o planejamento da administração do corpo docente do 16 

seu curso, favorecendo a integração e a melhoria contínua. Desta forma, os professores 17 

presentes: Lizandra Carla Pereira de Oliveira, Priscila Dalmagro, Daniel Francisco de Arruda 18 

Júnior, Tiago Alinor Hoissa Benfica, Cristiana Barbosa dos Santos Slavatierra, Suellem 19 

Regina Chemberlem e Anna Letícia Moron Pereira Leite, foram apontados e confirmados para 20 

fazer parte do colegiado do curso de Nutrição. Utilizando a vez, a professora Ma. Mirelly dos 21 

Santos Amorim, salientou a alegria pela participação ativa de todos na construção deste 22 

projeto tão importante para o estado de Mato Grosso e da importância da Faculdade para o 23 

desenvolvimento de modo geral, principalmente para a região norte do Estado. Destacou que 24 

devemos redigir o PPC do curso o mais breve possível, pois a intenção da UTÃ é protocolar 25 
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no início do ano de 2019 o curso no MEC. A Diretora Acadêmica Fabiana Varanda Jorge, 1 

iniciou a fala realizando a apresentação e posteriormente, ressaltou os requisitos a serem 2 

escolhidos na elaboração do projeto pedagógico, bem como a estrutura curricular do curso em 3 

questão, de acordo com a Legislação pertinente. Os conteúdos curriculares, previstos no 4 

PPC, devem possibilitar o efetivo desenvolvimento do perfil profissional do egresso, 5 

considerando a atualização da área, a adequação das cargas horárias (em horas-relógio), a 6 

adequação da bibliografia, a acessibilidade metodológica, a abordagem de conteúdos 7 

pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos e de 8 

educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e 9 

indígena, diferenciam o curso dentro da área profissional e induzem o contato com 10 

conhecimento recente e inovador. A diretora pedagógica informou sobre a Atuação do 11 

colegiado de curso ou equivalente: O planejamento de atuação do colegiado prevê sua 12 

institucionalização, com representatividade dos segmentos, reuniões com periodicidade 13 

determinada e registro de suas decisões, existência de fluxo determinado para o 14 

encaminhamento das decisões, sistema de suporte ao registro, acompanhamento e execução 15 

de seus processos e decisões e realização de avaliação periódica sobre seu desempenho 16 

para implementação ou ajuste de práticas de gestão. No decorrer da explanação acima houve 17 

questionamento por parte dos professores, sobre o NDE, a Professora Priscila Dalmagro, 18 

questionou quem seria os professores indicados a participar do Núcleo. Antes da 19 

apresentação dos docentes que compõe o NDE, O Sr. Cássio Brizzi Trizzi, como Diretor 20 

Presidente da UTÃ, ressaltou a indicação dos professores de acordo com a titulação dos 21 

mesmos, e a participação ativa na construção do Projeto PPC, sendo que esta nomeação 22 

aconteceu alguns dias atrás. Acrescentando ainda, a Diretora Pedagógica frisou que a 23 

escolha do Núcleo Docente Estruturante – NDE deve seguir de acordo com legislação 24 

pertinente e, explicou que O NDE deve possuir, no mínimo, 5 docentes do curso; sendo que 25 

seus membros atuarão em regime de tempo integral ou parcial (mínimo de 20% em tempo 26 

integral); pelo menos 60% de seus membros possuem titulação stricto sensu; e o coordenador 27 

de curso como integrante deverá atuar no acompanhamento, na consolidação e na 28 

atualização do PPC, realizando estudos e atualização periódica, verificando o impacto do 29 

sistema de avaliação de aprendizagem na formação do estudante e analisando a adequação 30 

do perfil do egresso, considerando as DCN e as novas demandas do mundo do trabalho; e 31 

planejar procedimentos para permanência de parte de seus membros até o ato regulatório 32 

seguinte. Nesse momento o Sr. Cassio Brizzi Trizzi, Diretor Presidente da UTÃ faz a 33 
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apresentação dos professores a compor que já foram convidados a participar do NDE, 1 

previamente escolhidos, analisando o requisito legal, onde nomeou os seguintes professores: 2 

Coordenadora do Curso de Bacharelado em Nutrição: Profª. Lizandra Carla Pereira de 3 

Oliveira, Profª. Mirelly dos Santos Amorim, Profª. Cristiana Barbosa dos Santos Salvatierra, 4 

Prof° Dr. Daniel Francisco de Arruda Júnior e Profª Suellem Regina Chaberlem. A 5 

coordenadora do Curso a Profª. Lizandra Carla Pereira de Oliveira exortou a importância de 6 

cada professor do Colegiado e do NDE para a construção da ementa e bibliografias que irá 7 

compor a grade curricular do curso de Nutrição. Após concluído a apresentação com uma 8 

ampla discussão e análises das disciplinas por parte dos professores presentes, onde foi 9 

realizada uma prévia distribuição das mesmas. A coordenadora Professora Lizandra Carla 10 

Pereira de Oliveira comenta que, irá estruturar o projeto juntamente com todos os professores 11 

do NDE e Colegiado de Curso dentro das normas estabelecidas e que cada professor 12 

responsável pela disciplina que irá ministrar no curso, deverá verificar as referências básicas e 13 

complementares de acordo com a ementa da disciplina. Não havendo mais nenhuma dúvida, 14 

nada a mais a tratar enquanto aos assuntos explanados, à coordenadora agradece a 15 

presença de todos, encerra-se a reunião. Com a concordância de todos, a coordenadora 16 

encerra a sessão, da qual eu, Lizandra Carla Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que, 17 

após lida e julgada conforme, será por todos assinada. Guarantã do Norte, vinte e uma horas 18 

(21:00h) do dia vinte e um (21) do mês de junho do ano de dois mil e dezoito (2018). 19 


