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REUNIÃO - COLEGIADO DO CURSO DE AGRONOMIA IFRS/BG 

 

ATA Nº 02/2021 – Reunião para a definição das ofertas no primeiro semestre do 

calendário acadêmico do ano 2021. 
 

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos, 

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, 

Juraciara Paganella Peixoto e Giancarlo Dal’ Mas Tarso. A reunião foi presidida pelo 

coordenador do curso, Giovani Farina, que, seguindo a Resolução CONSUP/IFRS 

015/2021, informou a necessidade de ofertar todos os componentes curriculares de 

2020/1, pois em todos eles pelo menos um estudante matriculado não o integralizou 

durante o período das APNPs. Giovani também sugeriu a oferta dos componentes 

Bromatologia, Biologia e Microbiologia do Solo, por iniciativa dos próprios docentes 

responsáveis. Além disso, pensando na primeira turma que ingressou no curso, os 

componentes do oitavo semestre também foram indicados, com exceção de Olericultura 

I, disponível no segundo ciclo de APNPs, além do Trabalho de Conclusão de Curso I, 

desde que o respectivo regulamento fosse aprovado pelo CONCAMP. Os presentes 

aprovaram a proposta das ofertas. A respeito das quebras de pré-requisitos, que 

eventualmente venham a ser solicitadas, chegou-se ao consenso que somente serão 

deferidas as solicitações para cursar os componentes do oitavo semestre, e àqueles 

estudantes que não cursaram os seguintes pré-requisitos: Fisiologia Vegetal, Topografia 

II, Fruticultura I e/ou Culturas Anuais I. Para este último componente, apenas mediante 

aprovação em Anatomia e Morfologia Vegetal. Sem mais, os abaixo assinados 

concordam com esse conteúdo. 
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