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Ata nº 03/2016 1 

Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, a partir das dez horas 2 

e quinze minutos, nas dependências da FCSGN (Faculdade de Ciências Sociais de 3 

Guarantã do Norte), sediada a rua jequitibá, número quarenta, bairro Aeroporto, reuniram-4 

se os professores membros do Colegiado do curso de Tecnólogo em Agronegócio: 5 

Coordenador do curso, Professor Julio Cesar Santin, professores Norival Batista dos 6 

Santos, Ana Paula Ferreira de Almeida, Soraya Cristine Carvalho Duarte, José Roberto 7 

Villaça e Jazon Pereira e os acadêmicos Ronaldo Cosmo Nascimento, representando a 8 

turma do segundo A, e Taine da Silva Rosa, representando o segundo B. O professor 9 

Julio inicia a reunião dando as boas vindas a todos e coloca a pauta da reunião para que 10 

seja discutida. A pauta é a apresentação das deliberações da reunião do NDE, Uniflor no 11 

Ar, eventos e visitas para o curso durante o semestre, avaliações e atividades 12 

extracurriculares. O professor Julio menciona que será organizada este semestre uma 13 

visita a EMBRAPA Agrossilvipastoril de Sinop com os acadêmicos do curso, com o 14 

objetivo de conhecer a instituição e as tecnologias que estão sendo geradas no estado de 15 

Mato Grosso, no que diz respeito à produção agropecuária. Foi solicitado para o Senar- 16 

MT/Sindicato Rural de Guarantã do Norte, cursos e palestras relacionadas ao 17 

agronegócio matogrossense para os acadêmicos de agronegócio, produtores rurais da 18 

região e outros acadêmicos de outros cursos que tiverem interesse, bem como a Vitrine 19 

da Carne para os dias da Mostra Científica da FCSGN, no mês de novembro. Falou-se 20 

também que todas as disciplinas, mesmo que conceituais, devem relacionar seus 21 

conteúdos com a realidade do agronegócio de nossa região/estado/país. O professor Julio 22 

menciona que o projeto Uniflor no Ar foi um grande sucesso no semestre anterior, sendo 23 

de grande valia para o aprendizado dos acadêmicos, e que neste semestre, o programa 24 

continuará, portanto com alguns ajustes, como por exemplo, os grupos entregarão os 25 

trabalhos em uma mesma data, continuando o mesmo tempo de gravação. Pediu aos 26 

professores que participassem mais ativamente na construção do programa, sempre 27 

auxiliando e lembrando os prazos de entrega, além do mais, explicou o sistema de 28 

avaliação, bem como a interdisciplinaridade que o projeto propõe. Os temas serão 29 

construídos com a participação de todo o colegiado, onde cada professor, segunda a 30 

disciplina que trabalhará, apresentará sugestões de temas, e que cada professor ficará 31 

com alguns grupos para acompanhar. Foi dialogado sobre o envio das avaliações 32 

bimestral, segunda chamada e de PF, que devem ser enviadas com antecedência a 33 

coordenação para impressão e arquivamento digital das mesmas. Foi mencionado que as 34 

avaliações devem ser devolvidas aos acadêmicos assim que corregidas e lançada às 35 

notas no portal. O professor Julio pede aos professores que sempre mantenham 36 

atualizados os diários no portal, as presenças e faltas, conteúdo e as notas, isso para não 37 

acumular atividades de lançamentos para o final do semestre, onde o sistema, pela 38 

saturação de acesso, fica muito mais lento. Os professores do colegiado colocaram ideias 39 

e sugestões para eventos e trabalhos de extensão extracurriculares que podem ser 40 

aplicados aos acadêmicos com o intuito de melhor a ponte entre o aluno e o 41 

conhecimento, como visitas técnicas, palestras, entre outros. O professor Julio comenta 42 
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que estão previstos alguns destes eventos, portanto toda ideia será muito bem vinda e 43 

deve ser apresentada em forma de projeto para registro e viabilização da ação. Para 44 

finalizar, foi colocado que para a cobertura jornalística de eventos de professores e/ou do 45 

curso, deve ser preenchido o formulário específico disponível na coordenação e na 46 

ouvidoria. Não havendo nada mais a tratar, encerra-se a reunião, às onze horas, e sendo 47 

essa ata redigida por mim Ana Paula Ferreira de Almeida, designada para esta função, 48 

será assinada por mim e todos os presentes. 49 

Ana Paula Ferreira de Almeida ____________________________________ 50 

Júlio Cesar Santin ______________________________________________ 51 

Norival Batista dos Santos________________________________________  52 

Soraya Cristine Carvalho Duarte ___________________________________ 53 

José Roberto Villaça ____________________________________________ 54 

Jazon Pereira __________________________________________________ 55 

Taine da Silva Rosa_____________________________________________ 56 

Ronaldo Cosmo Nascimento ______________________________________ 57 


