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Ata nº 02/2016 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, a partir das vinte horas e vinte 

minutos, nas dependências da FCSGN (Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte), 

sediada a rua jequitibá, número quarenta, bairro Aeroporto, reuniram-se os professores membros do 

colegiado do curso de Tecnólogo em Agronegócio: Coordenador do curso, Professor Julio Cesar 

Santin, professores Lucélia Aparecida Rothermel, Norival Batista dos Santos, Ana Paula Ferreira de 

Almeida, Sueli Sanches, Valdiceia Bernardo Souza Lima, Marcos Pereira Antunes, Robson Nei 

Batista. O professor Julio dá as boas vindas a todos e cola a pauta da reunião, que é a indicação de 

um dos professores do colegiado para participar do CPA (Comissão Própria de Avaliação) da 

Faculdade. O professor Julio menciona que o indicado do colegiado de Agronegócio deve 

acontecer, segundo regulamento da Comissão Própria de Avaliação (CPA) que especifica no 

capítulo III da constituição e mandato: Art. Quarto. A CPA será composta pelos seguintes 

membros: I. um representante do corpo docente de cada curso superior de graduação; II. Um 

representante do corpo discente de cada curso superior de graduação; III um representante do corpo 

técnico-administrativo; IV. Um representante da sociedade civil organizada, e V. o ouvidor da 

Faculdade de Ciências Socias de Guarantã do Norte – FCSGN. Art. Quinto. Os representantes do 

corpo docente serão indicados pelos colegiados dos cursos de graduação, e escolhidos pelo Diretor 

Geral, a partir de listas a ser constituída por indicação dos pares. Já mencionado o regulamento e 

discutido as possíveis indicações do colegiado, fica definido como representante do colegiado de 

Agronegócio o Professor e coordenador do curso, Julio Cesar Santin. Não havendo nada mais a 

tratar, encerra-se a reunião, às vinte horas e quarenta minutos, e sendo essa ata redigida por mim 

Julio Cesar Santin, designado para esta função, será assinado por mim e todos os presentes. 
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