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Ata nº 01/2016 1 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, a partir das vinte horas trinta 2 

e cinco minutos, nas dependências da FCSGN (Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do 3 

Norte), sediada a rua jequitibá, número quarenta, bairro Aeroporto, reuniram-se os professores 4 

membros do colegiado do curso de Tecnólogo em Agronegócio: Coordenador do curso, Professor 5 

Julio Cesar Santin, professores Lucélia Aparecida Rothermel, Norival Batista dos Santos, Ana 6 

Paula Ferreira de Almeida, Sueli Sanches, Valdiceia Bernardo Souza Lima, Marcos Pereira 7 

Antunes, Robson Nei Batista, juntamente com a Diretora Geral da FCSGN professora Fabiana 8 

Varanda Jorge. O professor Julio dá as boas vindas a todos e cola a pauta da reunião para que seja 9 

discutida. A pauta é a apresentação do curso que se iniciará no próximo dia primeiro de fevereiro do 10 

corrente ano, e a formação do NDE do curso. Após as discussões pertinentes ao assunto, o novo 11 

NDE do curso de Tecnologia em Agronegócio foi apresentado a todos do colegiado, sendo eles: 12 

Coordenador: Professor Especialista Julio Cesar Santin, e os demais membros: Professora Doutora 13 

Sueli Sanches, Professora Mestre Lucélia Aparecida Rothermel, Professor Especialista Norival 14 

Batista dos Santos e a Professora Mestre Ana Paula Ferreira de Almeida. A Diretora Professora 15 

Fabiana agradece aos novos componentes do NDE, e repassa algumas das funções do NDE para que 16 

todo o colegiado conheça. Coloca a alegria da FSCGN em saber que mais um projeto da instituição 17 

está sendo implantado, agradece também o empenho de todos e conta com a dedicação dos 18 

professores para que tenhamos sucesso neste novo curso da FCSGN. O professor Julio apresenta as 19 

disciplinas que serão ministradas no primeiro semestre do ano de dois mil e dezesseis e coloca que a 20 

coordenação do curso estará sempre à disposição para todas as demandas que houverem por parte 21 

dos professores e acadêmicos. Coloca também sobre a importância de trabalhar temas relacionados 22 

com o agronegócio em materiais de consultas em artigos e livros, bem como, de exemplos e 23 

exercícios em sala de aula. Não havendo nada mais a tratar, encerra-se a reunião, as vinte uma hora 24 

e cinquenta minutos, e sendo essa ata redigida por mim Lucelia Aparecida Rothermel, designada 25 

para esta função, será assinada por mim e todos os presentes. 26 
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