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Ata da reunião do Colegiado do Curso de Tecnologia em 

Agronegócio, primeiro semestre do ano de dois mil e 

dezenove da Faculdade de Guarantã do Norte – 

UNIFAMA. 

 

 

Ata nº 01/2019 1 

Aos catorze dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dezenove, a partir das vinte horas e quinze 2 

minutos, nas dependências da UNIFAMA (União das Faculdades de Guarantã do Norte), sediada a rua 3 

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

Tecnologia em Agronegócio: Felipe Moura Pontes, Lilian Christian Domingues de Souza, o 5 

coordenador professor Julio Cesar Santin, Ana Paula Ferreira de Almeida, Norival Batista dos Santos, 6 

José Roberto Villaça, Humbelina Silva Siqueira Lopes, Edilson Cavali , Altair diego Sofiati e o 7 

acadêmico Maycon Oliveira representante do corpo docente do curso. O professor Júlio deu as boas 8 

vindas e abriu a reunião fazendo uma apresentação dos professores, tendo em vista o ingresso dos 9 

novos membros no colegiado. Em seguida o professor Júlio apresentou aos professores novos de forma 10 

resumida o curso de agronegócio. Apresentou também as atribuições de disciplinas aos professores, 11 

ressaltando como foram realizadas a distribuições das disciplinas para a substituição da professora 12 

Humbelina, que está de licença maternidade. Não houve contestações quanto às atribuições. Logo em 13 

seguida, o professor Júlio explicou o funcionamento e o objetivo do trabalho UNIFAMA no ar, que 14 

será realizado com os alunos dos primeiros semestre, como sugestão a professora Humbelina sugeriu 15 

que os professores fossem orientadores dos alunos do tema que propuseram. O acolhimento dos alunos 16 

será realizado no auditório, no primeiro dia letivo, segunda-feira dia dezoito de fevereiro, onde serão 17 

apresentados os professores e serão realizadas dinâmicas para a socialização dos alunos e professores.  18 

Sobre a entrega dos planos de ensino o professor Júlio enfatizou que os planos devem ser atualizados 19 

de acordo com as necessidades, evitando alterações nas ementas e na formatação dos planos. Os planos 20 

devem ser entregues até o dia sete de março. A semana de avaliações ocorrerá em meados de abril, de 21 

modo que a data limite para entrega das avaliações será avisada com aproximadamente vinte dias de 22 

antecedência. Foi explicado o funcionamento das segundas chamadas e os casos em que ela pode ser 23 

aplicada. Foi informado que ao segundo bimestre devem ser entregues três provas por disciplina por 24 

professor, as provas bimestrais, segundas chamadas e finais. O calendário acadêmico será enviado por 25 

email. O coordenador falou sobre os eventos e palestras, que devem ser realizados mediante 26 

apresentação do projeto de eventos ou atividades especiais e a ficha de cobertura jornalística. O 27 

professor Felipe comentou sobre a importância de se eleger um aluno para bater fotos durante o evento 28 

para as reportagens no jornal da faculdade. Todos os docentes estando de acordo com os assuntos 29 

abordados na reunião e nada mais a tratar fez então o encerramento da reunião às vinte e uma horas e 30 

cinqüenta minutos. A presente ata foi lavrada por mim, Felipe Moura Pontes, e depois de lida e 31 

aprovada será assinada mim e por todos os demais participantes. 32 
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