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Ata da reunião do Colegiado do Curso de Tecnologia em Agronegócio da Faculdade de 1 

Ciências Sociais de Guarantã do Norte – FCSGN. Às quinze horas do dia vinte e dois do mês 2 

de julho do ano de dois mil e dezessete, nas dependências da Faculdade de Ciências Sociais de 3 

Guarantã do Norte - FCSGN, situada na Av. Jequitibá, nº quarenta, Bairro Jardim Aeroporto, 4 

Guarantã do Norte - MT, reuniram-se o coordenador e professores que irão trabalhar na 5 

disciplinas do Curso de  Tecnologia do Agronegócio nos segundo e quarto semestres. Os 6 

professores presentes: Julio C. Santin, Lilian Christian Domingues de Souza, Ana Paula 7 

Ferreira de Almeida, Norival Batista dos Santos, Thiago Santana Cotrin, José Roberto Villaça, 8 

Humbelina Silva Siqueira Lopes e Soraya Cristina Duarte. Também estava presente o 9 

representante discente Silvio Gabriel Neves de Oliveira. O coordenador e professor do curso 10 

Júlio C. Santin fez a abertura dando as boas vindas e agradecendo a todos os presentes e 11 

exaltando a importância da presença de todos nesta reunião de Colegiado. A pauta da reunião 12 

constou: Conferencia das atribuições e horário de aulas, Inicio do semestre e calendário 13 

acadêmico dois mil dezessete, segundo semestre, Plano de ensino, avaliações, cronograma de 14 

atividades, projeto integrador, orientações gerais, Copa Uniflor, trabalhos acadêmicos 15 

extraclasses, falta de professor, troca ou substituição. Primeiramente o coordenador Julio 16 

enfatizou a importância do plano de ensino, que cada professor deve buscar trabalhar com seus 17 

alunos o projeto Uniflor no ar, explicou que essa atividade busca promover os alunos do curso 18 

conciliando aprendizado teórico e prático e que todos os professores devem apoiar os 19 

acadêmicos nesse projeto. Salientou que as atividades multidisciplinares têm importância 20 

relevante nas atividades extraclasse que fazem parte do currículo do curso, como o Projeto 21 

Integrador visa à interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade, sendo que 22 

as atividades relacionadas a visitas, dia de campo, palestras devem ser parte deste Projeto 23 

Integrador e que todos os professores devem auxiliar os acadêmicos no desenvolvimento do 24 

projeto. Durante a fala a professora Ana Paula sugeriu que o curso de Agronegócio tenha uma 25 

data para realizar uma Semana do Agronegócio, sendo está uma forma de transmitir 26 

conhecimentos novos aos alunos da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte - 27 

FCSGN Curso Tecnologia em Agronegócio, por meio de mini cursos e palestras proferidas por 28 

profissionais da área. O professor Julio mencionou ainda sobre a visita a EMBRAPA que será 29 

realizada durante o semestre, e a Cooperativa Coopernova em Terra Nova do Norte, que o 30 

professor Norival, juntamente com as professoras Ana Paula e Lilian estarão organizando e 31 

acompanhando a visita, promovendo a interdisciplinaridade entre as disciplinas. O professor 32 

Julio comentou a respeito da importância dos professores utilizarem exemplos, artigos, estudos 33 

de caso, avaliações com temas específicos da área do agronegócio, trabalhar com foco evitando 34 
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possíveis desistências de alunos. Os professores se sentiram bem-vindos e animados com as 1 

explanações e colocações discutidas na reunião. O coordenador professor Julio se colocou à 2 

disposição para tirar qualquer dúvida que viesse a surgir no decorrer do semestre. Todos os 3 

docentes estando de acordo com os assuntos abordados na reunião e nada mais a tratar fez então 4 

o encerramento da reunião, a presente ata foi lavrada por mim Lilian Christian Domingues de 5 

Souza que depois de lida e aprovada será assinada por todos os participantes.  6 

Lilian Christian Domingues de Souza ___________________________________________ 7 

Julio C. Santin ______________________________________________________________ 8 

Ana Paula Ferreira de Almeida _________________________________________________ 9 

Norival Batista dos Santos ____________________________________________________ 10 

Thiago Santana Cotrin ________________________________________________________ 11 

José Roberto Villaça _________________________________________________________ 12 

Humbelina Silva Siqueira Lopes ________________________________________________ 13 

Soraya Cristina Duarte ________________________________________________________ 14 

Silvio Gabriel Neves de Oliveira ________________________________________________ 15 


