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Ata nº 01/2018 1 

Aos dezesseis dias mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, a partir das vinte horas e 2 

trinta minutos, nas dependências da FCSGN (Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do 3 

Norte), sediada a rua jequitibá, número quarenta, bairro Aeroporto, reuniram-se os professores 4 

do curso de Tecnólogo em Agronegócio: Coordenador do curso, Professor Julio Cesar Santin, 5 

professores, Ana Paula Ferreira de Almeida, Humbelina Silva Siqueira Lopes, Lilian Christian 6 

Domingues de Souza, Felipe Moura Pontes, Norival Batista dos Santos, José Roberto Villaça, 7 

Thiago Santana Cotrim e o acadêmico Silvio Gabriel Neves de Oliveira representante do corpo 8 

discente do curso. O professor Julio dá as boas vindas a todos e inicia avisando que já enviou as 9 

atribuições e horários de aulas para cada professor e apresentou o calendário acadêmico, 10 

ressaltando alguns avisos como a copa UNIFAMA, que caso todos os alunos de uma turma 11 

participem, deve ser feita chamada para controle dos presentes, foi determinada a entrega dos 12 

planos de ensino para a data limite do dia 20 de Agosto, em formato “doc” e durante as provas 13 

bimestrais em horários que não houvesse provas haverá aulas normais, já na semana de provas 14 

semestrais será exclusiva para as avalições, nesse momento o professor Felipe indagou sobre o 15 

cabeçalho das provas e o professor Júlio respondeu dizendo que esses deverão ser feitos com o 16 

novo nome da instituição UNIFAMA e o novo logo. O professor Júlio continuou com mais um 17 

aviso, sobre cursos de formação continuada, disponibilizados pela instituição com links de 18 

acesso no portal da UNIFAMA, disponível para todos os professores. Foi tratada a semana do 19 

agronegócio, ficando como data preestabelecida, dos dias oito a onze de outubro do corrente 20 

ano. Fica decidida a necessidade de uma nova reunião com os professores, para mais definições 21 

específicas do evento. Em seguida foi considerada a semana da responsabilidade social, 22 

marcada no calendário, a qual todos os cursos deverão participar e para o Agronegócio, pediu 23 

para que todos os professores participem com ideias para serem apresentadas aos acadêmicos e 24 

decidir qual projeto será trabalhado este ano no curso. Salientou que as atividades 25 

multidisciplinares têm importância relevante nas atividades extraclasse que fazem parte do 26 

currículo do curso, como o Projeto Integrador entre outras atividades, que visão à 27 

interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade, sendo que as atividades 28 

relacionadas a visitas, dia de campo, palestras devem ser parte deste Projeto Integrador e que 29 

todos os professores devem auxiliar os acadêmicos no desenvolvimento do projeto. O professor 30 

Júlio comentou sobre a necessidade de se preencher a ficha padrão para reportagens da 31 

UNIFAMA, durante a participação dos acadêmicos em eventos, palestras, dias de campo ou 32 

aulas práticas. Solicitou também a participação de todos os professores e acadêmicos na 33 

sugestão de temas para o UNIFAMA NO AR, que se refere ao mesmo UNIFLOR NO AR, 34 
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ressaltando o bom nível dos trabalhos realizados o semestre passado. A professora Ana Paula 1 

lembrou da importância de se eleger lideres de classe e monitores para auxiliar os professores 2 

no preenchimento e revisão de documentos, além das atividades do dia a dia nas salas de aulas. 3 

O professor Júlio falou da importância de todos os professores do curso orientar os alunos do 4 

sexto semestre com seus trabalhos de conclusão de curso, segundo suas áreas a fim, buscando a 5 

melhoria científica e técnica dos trabalhos para que possam ser submetidos a revista da 6 

faculdade (Revista NATIVA) ou revistas externas para publicações. O professor Julio Colocou 7 

da importância do acompanhamento em todas as aulas das faltas e preenchimento dos diários de 8 

classe constantemente para que os acadêmicos possam acompanhar o seu desempenho, faltas e 9 

presenças, e destacou, para encerrar, que os professores devem se atentar para as literaturas nos 10 

planos de ensino, verificando quais livros faltam na biblioteca, para que as aquisições sejam 11 

feitas, o professor Felipe se voluntariou para fazer a lista de livros a serem adquiridos. O 12 

professor Julio coloca decidido na reunião do NDE que o trabalho UNIFAMA no Ar será vinte 13 

grupos, que cada grupo dever ser composto pela quantidade de alunos da turma, divididos 14 

igualitariamente pela quantidade de temas. Ficou defino também que as a distribuição dos 15 

temas, composição dos grupos, responsabilidade pelo encaminhamento e acompanhamento da 16 

edição dos programas, bem como atribuição das notas, será da coordenação. Também relata que 17 

o NDE definiu também que as notas serão repassadas aos alunos somente no final do período da 18 

semana de avaliação semestral, e não antes disso, mesmo que os trabalhos já tenham sido 19 

corrigidos e devolvidos as versões aditadas aos acadêmicos. Ficou definido também que, o 20 

projeto de responsabilidade social, será a construção de um parquinho de pneus usados, na 21 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Guarantã, e que os trabalhos serão conduzidos pela 22 

professora Ana Paula. O NDE também definiu, que neste ano será realizado a primeira semana 23 

acadêmica do curso de Agronegócio, juntamente com o primeiro Simpósio do agronegócio. 24 

Que será realizado na semana dos dias oito ao dia dose de outubro, sendo que, para a 25 

organização do evento será feito uma reunião específica com o colegiado. Para finalizar, o 26 

professor Julio agradece o empenho e dedicação de todos os professores em trabalharem 27 

arduamente no final do ano passado em fazerem a revisão da literatura das disciplinas do PPC, 28 

e que os periódicos escolhidos são bons e que devem ser divulgado nas salas de aula. 29 

Mencionou que ficou muito feliz pelo empenho de todos e que o resultado foi muito bom, pois 30 

possibilitará um ganho aos alunos, pois terão acesso a bibliografias mais atuais e como maior 31 

facilidade. Todos os docentes estando de acordo com os assuntos abordados na reunião e nada 32 

mais a tratar fez então o encerramento da reunião às dez horas e cinquenta minutos. A presente 33 

ata foi lavrada por mim, Felipe Moura Pontes, e depois de lida e aprovada será assinada mim e 34 

por todos os demais participantes. 35 

Felipe Moura Pontes____________________________________________________________ 36 

Lilian Christian Domingues de Souza ______________________________________________ 37 

Julio Cesar Santin _____________________________________________________________ 38 

Ana Paula Ferreira de Almeida ___________________________________________________ 39 

Norival Batista dos Santos _______________________________________________________ 40 
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Thiago Santana Cotrin __________________________________________________________ 1 

José Roberto Villaça ___________________________________________________________ 2 

Humbelina Silva Siqueira Lopes __________________________________________________ 3 

Silvio Gabriel Neves de Oliveira __________________________________________________ 4 


