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Ata nº 02/2018 1 

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, a partir das dez horas, nas 2 

dependências da FCSGN (Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte), sediada a rua 3 

jequitibá, número quarenta, bairro Aeroporto, reuniram-se os professores do curso de 4 

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

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

de Souza, Felipe Moura Pontes, Norival Batista dos Santos, José Roberto Villaça e o acadêmico 7 

Silvio Gabriel Neves de Oliveira representante do corpo discente do curso. O professor Júlio 8 

deu as boas vindas e abriu a reunião lendo a última ata do NDE, especificando que não houve 9 

mudanças significativas nas ações do curso, onde houve um breve debate dos assuntos 10 

abordados na reunião. Em seguida, enfatizando sobre a importância de se realizar um evento 11 

como a semana do agronegócio. A professora Ana Paula falou sobre se realizar o evento na 12 

forma de um simpósio, com apresentação de painéis, a professora Lílian indagou em relação a 13 

realizar a apresentação de trabalhos em outro evento, devido aos trabalhos dos alunos ainda não 14 

terem resultados prontos para apresentação. A professora Ana Paula apresentou uma proposta 15 

de cronograma de atividades para a semana, composta de três dias (nove, dez e onze de Outubro 16 

de dois mil e dezoito), sendo o primeiro a abertura, com mesa redonda e apresentações 17 

artísticas, o segundo com minicursos e o terceiro com palestras, encerramento e apresentação de 18 

painéis. Todos discutiram a necessidade de se conseguir empresas agrícolas para expor seus 19 

produtos e serviços e convidar alunos e professores dos cursos técnicos da região. Foi discutida 20 

também a possibilidade de se deixar a exposição aberta ao público, mas por esse período ficou 21 

decidido que o simpósio seria apenas para o público alvo (estudantes da UNIFAMA e demais 22 

instituições de ensino voltadas para o agronegócio). Foi colocada em pauta a necessidade de se 23 

emitir certificados do evento, onde se decidiu como serão feitos os certificados e a carga 24 

horária, definida como 10 horas, ficando a professora Lilian responsável por conseguir o 25 

formato dos mesmos. Os professores decidiram o nome do evento, que será “SIAGRO – 26 

Simpósio do Agronegócio, e este semestre ocorrerá a primeira edição, além disso, foi decidido 27 

como tema “O agronegócio e a sustentabilidade”. O professor Júlio foi encarregado de realizar 28 

o cerimonial da abertura e os convidados serão a Diretora Geral da IES Fabiana da UNIFAMA, 29 

Diretor Financeiro Cássio da UNIFAMA, Prefeito municipal de Guarantã do Norte e os 30 

representantes da Embrapa, Empaer, INDEA e IFMT. Os minicursos serão realizados por 31 

professores convidados, assim como a mesa redonda. O professor Júlio sugeriu convidar para a 32 
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mesa redonda um representante da Embrapa, Presidente Daniel da COPERNOVA, o, 1 

Coordenador Regional do SENAR Lúcio Deo, Eng. Agrônomo Romero Sala da empresa 2 

AMAGGI e o Veterinário Elton Mann da Paiol. Para os representantes da  Embrapa será 3 

sugerido ainda o tema de palestra “a importância da pesquisa para o desenvolvimento do 4 

agronegócio”. As sugestões de minicursos foram: Uso racional de defensivos agrícolas – Eng. 5 

Agrônomo Thiago Menegon da Buritis planejamento agropecuário; Cultivo de florestas plantas 6 

– Eng. Agrônomo Sandro Caravina do IFMT; Agricultura de precisão – Tec. Agropecuário 7 

Pablo da NutriFarm; Semiconfinamento para bovinos de corte – Méd. Veterinário Jair da 8 

Empaer. Para o encerramento o professor Felipe sugeriu para a palestra de encerramento a 9 

presença do professor Dr. Frederico da UFERSA, em seguida será feito o encerramento oficial 10 

e apresentações culturais mais um coquetel. A professora Humbelina sugeriu que fosse marcada 11 

outra reunião para definir os pormenores e averiguar a confirmação dos convidados, a 12 

professora Ana Paula sugeriu que a próxima reunião ocorresse no dia treze de Setembro de dois 13 

mil e dezoito. Por fim o professor Júlio enfatizou a importância de se confirmar os patrocínios e 14 

as presenças dos convidados, além de sugerir que mantivéssemos contato via whatsapp no 15 

grupo de professores. Todos os docentes estando de acordo com os assuntos abordados na 16 

reunião e nada mais a tratar fez então o encerramento da reunião às dez horas e cinquenta 17 

minutos. A presente ata foi lavrada por mim, Felipe Moura Pontes, e depois de lida e aprovada 18 

será assinada mim e por todos os demais participantes. 19 

Felipe Moura Pontes____________________________________________________________ 20 

Lilian Christian Domingues de Souza ______________________________________________ 21 

Julio Cesar Santin _____________________________________________________________ 22 

Ana Paula Ferreira de Almeida ___________________________________________________ 23 

Norival Batista dos Santos _______________________________________________________ 24 

José Roberto Villaça ___________________________________________________________ 25 

Humbelina Silva Siqueira Lopes __________________________________________________ 26 

Silvio Gabriel Neves de Oliveira__________________________________________________ 27 


