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 1 
Às dezenove horas (19:00) do dia dezesseis (16) do mês de março do ano de dois mil e 2 

dezenove (2019), 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 presença e 10 

confirmaram o cadastramento do Curso de Nutrição no EMEC, e todos ficaram entusiasmados 11 

com a notícia. Diante disso, a coordenadora tomou a palavra e afirmou que com o cadastro, 12 

devemos estar sempre atualizando e discutindo sobre os planos de ensino, juntamente com 13 

as bibliografias, dar continuidade os grupos de estudo e projeto de pesquisa, realizar vistorias 14 

e checagem dos laboratórios e atualizar-se conforme o currículo pessoal dando andamento 15 

em publicações. A coordenadora sabendo sobre o cadastramento do curso de nutrição, 16 

realizou a distribuição das disciplinas e as cargas horárias previamente, que repassou as seus 17 

professores da seguinte forma: Prof° Daniel Francisco de Arruda Júnior em 40 horas integrais 18 

de - 11h sala de aula, 4h Estudo, 4h Pesquisa, 4h Extensão,  4h Planejamento, 4h Avaliação, 19 

5h Nivelamento, 4h NDE; 40 horas para Prof° Mirelly dos Santos Amorim distribuídas em 20 

tempo integral da seguinte forma: 9h sala de aula, 4h Estudo, 5h Pesquisa, 5h Extensão,  4h 21 

Planejamento, 4h Avaliação, 5h Nivelamento, 4h NDE; para a Prof° Cristiana Barbosa dos 22 

Santos Salvatierra 24 horas parcial - 15h sala de aula, 1h estudo, 2h planejamento, 2h 23 

avaliação, 2h orientação de estudantes, 2h NDE; para Prof° Priscila Dalmagro em regime de 24 

14 horas parcial - 08h sala de aula, 2h estudo, 2h planejamento, 1h avaliação, 1h orientação 25 

de estudantes; Prof° Suellem Regina Chamberlem em período parcial de 20 horas - 12h sala 26 

de aula, 1h estudo, 2h planejamento, 2h avaliação, 1h orientação de estudantes, 2h NDE; 27 

Prof° Anna Letícia Moron Pereira Leite com 14 horas parcial - 09h sala de aula, 1h estudo, 1h 28 
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 planejamento, 1h avaliação, 2h orientação de estudantes); Prof° Tiago Alinor com 12 horas - 1 

06h sala de aula, 2h estudo, 2h planejamento, 1h avaliação, 1h orientação de estudantes), e 2 

ela como coordenadora teria 40 horas de forma integral: 20h coordenação / 12h sala de aula /  3 

1h Estudo, 1h Pesquisa, 1h Planejamento, 1h Avaliação, 1h Nivelamento, 1h de Extensão, 4h 4 

NDE. Assim descrito as atividades, os docentes conversaram entre si, e decidiram de que 5 

forma usariam seus respectivos tempos com planejamento, estudos entre outros. Com a 6 

palavra, a Prof° Mirelly dos Santos Amorim comentou que, ela e a Prof° Daniel Francisco de 7 

Arruda Júnior poderiam trabalhar o nivelamento em disciplinas básicas, já que o grupo de 8 

estudo que estão participando foca sobre a Arte de Ensinar e Aprender, e principalmente por 9 

estar de forma integral. Durante suas horas de estudo, a coordenadora pediu que os docentes 10 

pudessem focar em temas para elaboração de artigos. Além disso, foi avisado que qualquer 11 

consideração a mais sobre regime de aulas, entre outros assuntos, a coordenadora 12 

convocaria outra reunião para deixar todos cientes e, que cada professor teria autonomia de 13 

organizar seu tempo da forma que melhor os ajude. Ao final foi dada a palavra livre aos 14 

presentes. Com a concordância de todos, a coordenadora encerra a sessão, da qual eu, 15 

Lizandra Carla Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida e julgada conforme, 16 

será por todos assinada. Guarantã do Norte, vinte e uma horas (21:00h) do dia dezesseis (16) 17 

do mês de março do ano de dois mil e dezenove (2019). 18 


