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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 e trinta minutos do dia treze 2 

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

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

Aeroporto, Guarantã do Norte - MT, reuniram-se o coordenador e os membros do Colegiado do 5 

Curso de Tecnologia do Agronegócio. O coordenador e professor do curso Júlio fez a abertura 6 

dando as boas vindas e agradecendo a todos os presentes e exaltando a importância da presença 7 

de todos nesta reunião extraordinária, principalmente porque será tratado um assunto de suma 8 

importância para o curso, que é a mudança do uso da bibliografia do curso ser na biblioteca 9 

virtual ou online. Sendo assim inicia-se a reunião onde o professor Julio coloca a legalidade de 10 

que podem ser utilizadas as bibliografias do curso de Tecnologia em Agronegócio, a básica e a 11 

complementar em uma biblioteca online. Esta possibilidade surgiu a partir da publicação do 12 

novo instrumento de avaliação INEP/MEC para autorizações e reconhecimento de cursos de 13 

nível superior. O professor colocou que isso é de extrema valia para o curso, haja vista que, 14 

vamos atualizar as bibliografias constantemente sem haver a necessidade de autos 15 

investimentos, até porque a Faculdade já conta com a assinatura de uma biblioteca virtual, mais 16 

principalmente também, considerando que os alunos, como terão acesso a esta biblioteca 17 

online, poderão consultar os livros a qualquer momento onde quer que estejam, sendo muito 18 

propício para nossos alunos, já que a maioria trabalha e às vezes não conseguem tempo para 19 

irem à biblioteca física da instituição. Mesmo assim ficará muitas bibliografias na biblioteca 20 

física, comenta o professor Felipe, pois tem muitos livros bons e de grande importância 21 

também. Sendo discutido o assunto, o professor Julio coloca que o assunto foi discutido e 22 

aprovado no NDE. Fica defino que, os professores postulantes ou já titulares das disciplinas, 23 

farão um estudo e sugestões das literaturas básicas e complementares. Cada um deve mudar a 24 

bibliografia da disciplina e passar para a coordenação para que seja mudado no ementário do 25 

PPC e dos planos de ensino. As mudanças serão apresentadas na próxima reuniãodo NDE no 26 

inicio do ano que vem. Fica como responsável por mobilizar os professores, bem como copilar 27 

as informações e atualizar as bibliografias no ementário no PPC do curso o professor Julio 28 

Cesar Santin, com o auxilio do professor Felipe 29 
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