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 1 
 Às dezenove horas (19:00) do dia nove (09) do mês de novembro do ano de dois mil e 2 

dezoito (2018), nas dependências da Faculdade de Guarantã do Norte, situada na Av. 3 

Jequitibá, nº 40 - Bairro Jardim Aeroporto, CEP 78520-000, Guarantã do Norte - MT, foram 4 

convocados com antecedência pela coordenadora Profª. Lizandra Carla Pereira de Oliveira, o 5 

colegiado do curso de Nutrição, sendo os professores Mirelly dos Santos Amorim, Priscila 6 

Dalmagro, Daniel Francisco de Arruda Júnior, Tiago Alinor Hoissa Benfica, Cristiana Barbosa 7 

dos Santos Slavatierra, Suellem Regina Chemberlem e Anna Letícia Moron Pereira Leite, 8 

juntamente com o Diretor Cássio Brizzi Trizzi e Diretora Pedagógica Fabiana Varanda Jorge. 9 

Iniciando a reunião, o Diretores Cássio e Fabiana agradeceram a todos pela contribuição e 10 

dedicação dos docentes na elaboração do PPC do curso e demais ferramentas. Dando início 11 

aos trabalhos, a coordenadora iniciou agradecendo a todos os professores que contribuíram 12 

para a elaboração do PPC do curso, sonho este que se finda para mais uma etapa através da 13 

finalização do projeto para posterior envio no E-MEC. Apresentou a versão preliminar do PPC 14 

do curso em questão, já formatado dentro das normas exigidas para ser protocolado no MEC. 15 

Após os professores fazerem várias observações no que se refere ao formato e conteúdo do 16 

PPC, todos se manifestaram favoráveis ao projeto, julgando estar o mesmo pronto para ser 17 

encaminhado para a direção e com isso tomar as providências de protocolo. A coordenadora 18 

agradeceu a todos os componentes do NDE e Colegiado de Curso pela participação e 19 

contribuição na elaboração do PPC e diz que no inicio do ano de 2019 será realizada o pedido 20 

junto ao E-MEC do Curso de Nutrição (Bacharelado). Ao final foi dada a palavra livre aos 21 

presentes. Com a concordância de todos, a coordenadora encerra a sessão, da qual eu, 22 

Lizandra Carla Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida e julgada conforme, 23 

será por todos assinada. Guarantã do Norte, vinte e uma hora (21:00h) do dia nove (9) do 24 

mês de novembro do ano de dois mil e dezoito (2018). 25 

Ata nº 02/2018 
CURSO DE BACHARELADO EM NUTRIÇÃO 

 
 

Reunião do Colegiado de Curso 
 

Ata da reunião do Colegiado do Curso de Bacharelado 
em Nutrição da Faculdade de Ciências Sociais de 
Guarantã do Norte mantida pela UTÃ – União das 
Faculdades de Guarantã do Norte – MT. 
 
 


