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CURSO DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO 

 
 

Ata da reunião do Colegiado do Curso de Tecnologia em 

Agronegócio, segundo semestre do ano de dois mil e 

dezenove da Faculdade de Guarantã do Norte – 

UNIFAMA. 
 

 

Ata nº 02/2019 1 

Aos três dias do mês de agosto do ano dois mil e dezenove, a partir das nove horas e trinta minutos, 2 

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

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 6 

Santos, José Roberto Villaça, Edilson Cavali, Altair Diego Sofiati, Tiago Cotrim e o acadêmico 7 

Maycon Oliveira representando os acadêmicos. O professor Júlio deu as boas vindas, apresentou as 8 

atribuições de disciplinas aos professores, ressaltando como foram realizadas a distribuições e em 9 

seguida foi realizado a conferencia das atribuições e horário de aulas. Colocou que o inicio do 10 

semestre foi dia primeiro de agosto, quinta feira passada. Comentou sobre a data limite para a 11 

entrega dos planos de ensino, dia vinte e cinco próximo e que deve ser entregue digital e em word. 12 

Separar bem claramente no conteúdo e metodologia de trabalho quando a disciplina tiver teoria e 13 

aulas práticas. Apresentou também o calendário as provas do primeiro bimestre do segundo 14 

semestre do ano, sondo na semana do dia trinta de setembro a cinco de outubro. A professora Ana 15 

Paula colou que ficou definido na Reunião do NDE que as segundas chamadas ficarão para depois 16 

do Siagro, nos dias dezessete e dezoito de outubro. As provas serão no horário de aula, sendo que 17 

nos demais horários, deve haver aula normalmente da disciplina do dia. O professor Julio também 18 

colocou que em breve repassará no grupo as datas limites para a entrega das avaliações. Para as 19 

avaliações semestrais, será na semana dos dias dois a sete de dezembro, e a segunda chamada no dia 20 

onze e a PF – Prova Final, no dia treze de dezembro. O professor colou que as avaliações não 21 

devem ultrapassar três laudas. Foi comentado pelo professor Felipe uma decisão na reunião do 22 

NDE, em relação aos eventos especiais como palestras, dias de campo, seminários, cursos técnicos, 23 

visitas técnicas, etc. Sempre preencher a ficha padrão destas atividades e a ficha padrão de 24 

cobertura jornalística – Armazenar em arquivos pessoais e enviar uma cópia para coordenação 25 

(sempre com fotos). O professor Julio Comentou que ficou definido em reunião com a direção que 26 

haverá uma grande atividade na Faculdade para comemorar o dia das crianças, onde os cursos 27 

prepararão, juntamente com os alunos uma festiva para as crianças que quiserem vir da cidade de 28 

Guarantã do Norte, e será no dia doze de outubro. Mais detalhes serão passados quando já houver as 29 

definições específicas do evento. A Semana de Responsabilidade Social será entre os dias vinte e 30 

três e vinte e oito de setembro. A professora Lilian comenta que ficou sugerido no NDE de 31 

realizarmos a construção de uma biofossa com os alunos. Que será repassado nas salas e se 32 

concordarem se dará continuidade ao projeto, ou se houver outra idéia, poderá ser agregado ao 33 

contexto. Ficou definido que o prof. Julio fará o Projeto. O segundo Siagro acontecerá nos dias 34 

nove a onze de outubro, segundo definição em reunião no NDE, seguindo as mesmas características 35 

do ano passado, inclusive as regras para alunos e professores.  PRFESSORA Ana Paula ficará 36 
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responsável pela construção do projeto e as palestras e os temas das mesmas serão definidos e 1 

repassados no grupo dos professores, onde buscarão idéias nas salas com os alunos. O sexto 2 

semestre de TA _Tecnologia em Agronegócio se prontificou no semestre passado para ajudar na 3 

organização e na reunião do NDE, ficou definido que eles participariam diretamente na organização 4 

do evento. O Acadêmico Maycon, de antemão colou a turma do atual quarto semestre para auxiliar 5 

na organização do Siagro do ano de dois mil e vinte. O professor Julio colocou que ficou definido 6 

no NDE que deve focar nas disciplinas no agronegócio utilizando exemplos, artigos, estudos de 7 

caso, avaliações com temas específicos da área do agronegócio/Agronomia. Também comentou a 8 

importância de se fazer a revisão das literaturas básicas e complementares na Biblioteca das 9 

disciplinas que irão trabalhar. Indagado pelo professor Norival, referente a publicação dos artigos 10 

dos acadêmicos que defenderam os TCCs, o professor Julio colocou que deve haver uma 11 

finalização dos artigos para submissão e posterior publicação na revista Nativa neste segundo 12 

semestre. O professor Felipe reiterou sobre a importância de se eleger um aluno para bater fotos 13 

durante o evento para as reportagens no jornal da faculdade. Todos os docentes estando de acordo 14 

com os assuntos abordados na reunião e nada mais a tratar fez então o encerramento da reunião às 15 

dez horas e cinqüenta minutos. A presente ata foi lavrada por mim, Edilson Cavalli, e depois de lida 16 

e aprovada será assinada mim e por todos os demais participantes. 17 
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