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REUNIÃO - COLEGIADO DO CURSO DE AGRONOMIA IFRS/BG
ATA Nº 01/2021 – Reunião para construção do Regulamento do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC).
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas,
aconteceu a reunião entre os membros do colegiado do curso de Agronomia, de forma
virtual, no Google Meet. Estiveram presentes os membros: Giovani Farina; Diovane
Freire Moterle; Jônatan Müller; Rodrigo Vieira Luciano; Antonio Luis Romagna;
Giancarlo Dal’ Mas Tarso e Lucas Tomasini da Campo. A reunião foi presidida pelo
coordenador do curso, Giovani Farina, que havia compartilhado previamente a minuta do
regulamento com os demais membros do colegiado, tendo sido feita inclusive uma
primeira reunião no mês de dezembro do ano anterior para tratar sobre o assunto. Giovani
iniciou a reunião apontando as alterações e destaques feitos no documento depois da
primeira reunião, para melhor atendimento às normativas institucionais e aos objetivos
do TCC no âmbito do curso. Cada destaque foi apreciado individualmente, por meio de
consenso. Feito isso, foram apresentados os anexos ficha de confirmação de orientação
(a), ficha de avaliação (b) e carta de anuência para realização do TCC (c). O primeiro
anexo foi aprovado sem alterações e o segundo aprovado com alterações. Já o terceiro,
que terá a finalidade de formalizar o consentimento de terceiros que acompanharão o
estudante, quando o trabalho for realizado fora do IFRS, deixou dúvidas quanto ao
respaldo legal que dará aos estudantes e ao IFRS. Dessa forma, Giovani ficou responsável
pelo esclarecimento dessa demanda, informando os demais membros e propondo as
alterações, caso seja necessário. Em todos os demais pontos, o documento foi aprovado.
Sem mais, os abaixo assinados concordam com esse conteúdo.
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