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Ata da reunião do Colegiado do Curso de Sistemas de 
Informação da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã 
do Norte – FCSGN. 
 
 

Às dezenove horas (19:00) do dia nove (09) do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete 1 

(2017), nas dependências da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte - FCSGN, 2 

situada na Av. Jequitibá, nº 40 - Bairro Jardim Aeroporto, CEP 78520-000, Guarantã do Norte - 3 

MT, reuniram-se os coordenadores e professores que irão trabalhar nas disciplinas do Curso de 4 

Sistemas de Informação. Os professores presentes: Thiago Fernandes Lanci, Willian 5 

Resplandes Matias, Kátia de Paula Avelino Serafini e Valdicéia Bernado de Souza de Lima. O 6 

coordenador e professor do curso de Sistemas de Informação Thiago Fernandes Lanci fez a 7 

abertura agradecendo a todos os presentes e expuseram a pauta a ser discutida. A pauta da 8 

reunião foram: Inicio do semestre, planejamento 2017/01, Plano de ensino, avaliações, 9 

cronograma de atividades, orientações gerais.  10 

O coordenador Thiago inicia a fala e faz o pedido para que todos tenha uma atenção especial a 11 

todos os acadêmicos no que tange as disciplinas a serem ministradas, falou sobre a motivação 12 

dos docentes no andamento do semestre. Dando prosseguimento apresentou todos os pontos de 13 

sua pauta. Durante a fala sobre o andamento das aulas quando a administração da gestão de sala 14 

de aula, a professora Valdicéia expôs sua visão quanto ao número de faltas observadas em sala 15 

de aula visando a preocupação com o segmento cognitivo nas turmas da IES, ao que tange as 16 

reclamações oriundas da ouvidoria, houve um decréscimo e que isso deve ao trabalho realizado 17 

pela equipe. Retornando a pauta o coordenador Thiago apresentou a matriz curricular e as 18 

mudanças proposta pelo NDE que ao longo dos anos com intuito de melhorar o que é oferecido 19 

à comunidade acadêmico, o professor Thiago voltou à pauta falando sobre as metodologias 20 

usadas solicitando que não usem muito aulas com seminários e a junção dos acadêmicos na 21 

biblioteca para realizar aulas nas dependências da biblioteca e relatou sobre as metodologias 22 

adotadas no semestre  passado pelos professores que utilizaram as metodologias ativas. Ao falar 23 
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sobre metodologias ativas aproveitou o ensejo e falou do planejamento no uso da ferramenta de 1 

multimídia(Datashow). O plano de ensino após apresentado aos acadêmicos quanto a data de 2 

avaliações e data da entrega da matriz para coordenação, a solicitação de trabalho aos 3 

acadêmicos devem ser respeitado o tempo de produção dos alunos, o professor Thiago falou 4 

sobre o calendário letivo e que será enviado pro email para cada um dos professores. E todos os 5 

docentes estando de acordo com os assuntos abordados na reunião e nada mais a tratar, fez 6 

então o encerramento da reunião, a presente ata foi lavrada por mim Valdicéia Bernado de 7 

Souza de Lima que depois de lida e aprovada será assinada por todos os participantes. 8 
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