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CURSO DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO  
 

 

Ata da reunião do Colegiado do Curso de Tecnologia em 

Agronegócio primeiro semestre da Faculdade de Ciências 

Sociais de Guarantã do Norte – FCSGN. 

 

Às dezenove horas do dia neve do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, nas 1 

dependências da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte - FCSGN, situada na Av. 2 

Jequitibá, nº quarenta - Bairro Jardim Aeroporto, Guarantã do Norte - MT, reuniram-se o 3 

coordenador e professores que irão trabalhar na disciplinas do Curso de Tecnologia em 4 

Agronegócio. Os professores presentes: Lucélia Aparecida Rothermel, Ana Paula Paula Ferreira 5 

de Almeida, Rômulo Quirino de Souza Ferreira, Robson Nei Batista da Silva. Arlete Tavares, 6 

José Roberto Villaça, Norival Batista, Lilian Christian Domingues de Souza, Valdiceia 7 

Bernarde de Souza de Lima, Thiago Santana Cotrim e Julio Cesar Santin. Esteve presente 8 

também o representante discente Silvio Gabriel Neves de Oliveira.  O coordenador e professor 9 

do curso Júlio C. Santin fez a abertura dando as boas vindas e agradecendo a todos os presentes. 10 

Exortou sobre ser positivo a baixa evasão dos alunos do curso e iniciou a pauta a ser discutida. 11 

A pauta da reunião constou: Conferencia das atribuições e horário de aulas, Inicio do 12 

semestre e calendário acadêmico 2017/01, Plano de ensino, avaliações, cronograma de 13 

atividades, projeto integrador, UIFLOR no AR e orientações gerais. Primeiramente o 14 

coordenador Júlio apresentou os professores novos que irão somar ao curso e o acadêmico 15 

Silvio Gabriel como representante discente. Enfatizou ainda sobre a importância de todos os 16 

professores do primeiro bimestre estarem presentes no primeiro dia de aula para dar as boas-17 

vindas aos acadêmicos e apresentar um pouco sobre a sua pessoa e disciplina que irá trabalhar. 18 

Houve a fala do professor Rômulo sobre inovação na receptividade dos calouros. Dando 19 

prosseguimento confirmou as atribuições dos docentes e horários de cada um.  Durante a fala 20 

sobre o andamento das aulas quanto à gestão de sala de aula, a professora Ana Paula expôs sua 21 

preocupação quanto ao número de faltas observadas em sala de aula, já que as mesmas podem 22 

influenciar negativamente a aproveitamento do curso. Retornando a pauta o coordenador 23 

explanou sobre a matriz curricular, os professores tiraram suas dúvidas e fizeram colocações 24 

interessantes para o bom andamento das aulas. O coordenador explanou para os novatos sobre o 25 

NDE e qualquer mudança que fosse necessária deveria ser aprovada pelo NDE, o professor 26 

Júlio voltou à pauta falando sobre as metodologias usadas solicitando que usem metodologias 27 

ativas. Ao falar sobre metodologias ativas aproveitou o ensejo e falou do Projeto Uniflor no ar, 28 

explicou que essa atividade busca promover os alunos do curso conciliando aprendizado teórico 29 

e prático e que todos os professores devem apoiar os acadêmicos nesse projeto. Mencionou 30 

ainda sobre o projeto integrador que visa a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e 31 

transdisciplinaridade, sobre o dia de campo na EMBRAPA; visitas técnicas a uma propriedade 32 

produtora de leite, a uma horta hidropônica, a uma horta tradicional, e ao viveiro municipal; 33 
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Além disso mencionou sobre uma palestra com um profissional bem sucedido, o mesmo tem 1 

formação universitária em Costa Rica na área do curso e investe em produção de banana, disse 2 

que iria convidar os alunos do IFMT para participar do evento. Abordou ainda sobre um curso 3 

da SEMA com carga horaria de 100h e distribuído em quatro encontros. Os professores se 4 

sentiram bem-vindos e animados com o entusiasmo e energia positiva que o coordenador 5 

demostrou o tempo todo. O Mesmo se colocou à disposição para tirar qualquer dúvida que 6 

viesse a surgir e sugeriu criar um grupo no WhatsApp para os professores do curso para que 7 

todos pudessem estar recebendo e enviando comunicados de forma rápida. Foram passadas 8 

todas as deliberações do NDE, bem como sugestões surgidas na reunião. Por fim, o professor 9 

Julio colocou sobre a importância de montar um grupo de estudos para capacitação continuada 10 

do colegiado do curso, colocou que já em um tema como sugestão, mais em breve marcará uma 11 

nova reunião para a composição do grupo e inicio das atividades. Todos os docentes estando de 12 

acordo com os assuntos abordados na reunião e nada mais a tratar fizeram-se então o 13 

encerramento da reunião, a presente ata foi lavrada por mim Lucelia Aparecida Rothermel que 14 

depois de lida e aprovada será assinada por todos os participantes. 15 

Lucélia Aparecida Rothermel  

Ana Paula Paula Ferreira de Almeida  

Rômulo Quirino de Souza Ferreira  

Robson Nei Batista da Silva  

Arlete Tavares  

José Roberto Villaça  

Norival Batista dos Santos  

Lilian Christian Domingues de Souza  

Valdiceia Bernarde de Souza de Lima  

Thiago Santana Cotrim  

Julio Cesar Santin  
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