
 

 
 
 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Bento Gonçalves 

 

REUNIÃO - COLEGIADO DO CURSO DE AGRONOMIA IFRS/BG 

 

ATA Nº 03/2020 – Reunião para definição de oferta das Atividades Pedagógicas 

Não Presenciais (APNP’s) em função da excepcionalidade causada pelo COVID-19 
 

Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às dez horas e cinco minutos, 

aconteceu a reunião extraordinária entre os membros do colegiado do curso de 

Agronomia, de forma virtual, no Google Meet. Estiveram presentes todos os membros: 

Giovani Farina, Rodrigo Vieira Luciano, Diovane Freire Moterle, Jonatan Muller, 

Antônio Luis Romagna, Juraciara Paganella Peixoto, Giancarlo Dal’ Mas Tarso e Lucas 

Tomasini da Campo. A reunião foi presidida pelo coordenador do curso, Giovani Farina, 

que iniciou a reunião manifestando sua intenção em acatar às justificativas dos docentes 

para não oferta das suas respectivas disciplinas por APNP, respeitando a autonomia dos 

mesmos. Todos os demais presentes concordaram, assim como houve consenso em 

acolher as manifestações dos professores favoráveis à oferta. Giovani indicou que anexará 

à ata todos os retornos dos docentes, tanto para oferta quanto para não oferta por APNP. 

No que diz respeito à oferta de Hidrologia e Hidráulica e Irrigação e Drenagem, que 

atualmente estão sem professor, o colegiado optou por não ofertar, em virtude da 

complexidade envolvida em tais componente. Dessa maneira, SERÃO OFERTADOS 

ATRAVÉS DE APNP os seguintes componentes do curso: Botânica, Desenho Técnico, 

Informática, Estatística Básica, Fundamentos de Física, Fundamentos de Ciências 

do Solo, Ética e Relações Humanas no Trabalho, Fundamentos de Zootecnia, 

Economia Rural, Ecologia Agrícola, Fertilidade do Solo, Entomologia II, 

Melhoramento Vegetal, Extensão Rural, Forragicultura, Avicultura, Suinocultura, 

Controle de Plantas Concorrentes e Mecanização Agrícola. NÃO SERÃO 

OFERTADOS ATRAVÉS DE APNP os seguintes componentes do curso: Bioquímica, 

Matemática Aplicada à Agronomia, Topografia I, Fisiologia Vegetal, Hidrologia e 

Hidráulica, Fitopatologia I e Irrigação e Drenagem. Sem mais, os abaixo assinados 

concordam com esse conteúdo. 
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Ministério da Educação 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Campus Bento Gonçalves 

Coordenação do curso de Licenciatura em Matemática 
 
 

REUNIÃO DA ÁREA DE MATEMÁTICA 
 

ATA Nº 07/2020 
 
Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às 13h30min, os professores da                   
área de Matemática reuniram-se remotamente para continuar a discussão do seguinte item            
de pauta: Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs). Estiveram presentes os          
professores: Delair Bavaresco, Diego Eduardo Lieban, Felipe Luy Valério, Fernanda Zorzi,           
Juliane Pastorello Rubbo, Karine Pértile, Patrícia Fernanda da Silva, Roselaine Neves           
Machado, Sandra Denise Stroschein e Vagner Weide Rodrigues. O professor Vagner iniciou            
a reunião fazendo um relato dos encaminhamentos da reunião anterior. Primeiramente, foi            
relatado que a Direção de Ensino do campus Bento Gonçalves recomendou não unir turmas              
de diferentes cursos, mesmo que o componente curricular seja o mesmo. Tal decisão             
justifica-se pela dificuldade em determinar um horário síncrono único para as turmas e na              
verificação da homologação das inscrições. Por isso, a orientação é manter a oferta restrita              
aos cursos em que o estudante está matriculado. Porém, esta proposta poderá ser discutida              
novamente em um possível segundo ciclo de APNPs. Sendo assim, serão ofertadas quatro             
turmas para o componente curricular de Matemática Básica, em diferentes horários           
síncronos, para as turmas do curso de Tecnologia em Alimentos, Tecnologia em            
Horticultura, Tecnologia em Viticultura e Enologia e Tecnologia em Logística. O professor            
Diego sugeriu que o grupo da matemática deve verificar se é possível dar conta das               
demandas das demais disciplinas constantes nos Projetos Pedagógicos de outros cursos e,            
caso não fosse possível, alguns componentes curriculares devem ser ofertados em outro            
momento. Além disso, o professor Vagner lembrou que o aluno Daniel Fernandes pode ser              
considerado como formando no curso de Licenciatura em Matemática e, uma vez que para              
este estudante resta apenas a disciplina Introdução à Análise Matemática e Séries para             
integralizar o curso, seria de bom senso ofertá-la como APNP de modo que o estudante               
pudesse se inscrever e fazer seu aproveitamento (desde que aprovado) quando do retorno             
do calendário acadêmico. Os professores sugeriram que, primeiramente, a coordenação          
entrasse em contato com o estudante Daniel para verificar o seu interesse em cursar o               
referido componente curricular. O professor Vagner ficou responsável de contatar o           
estudante. Por fim, foi realizada a conferência de todas as APNPs que serão ministradas              
pelos professores da área de Matemática. Considerando que: as Atividades Pedagógicas           
Não Presenciais têm como princípios a manutenção do vínculo com os estudantes e             
mitigação dos prejuízos aos processos de aprendizagem decorrentes da pandemia, além da            
preservação da qualidade do processo de ensino e aprendizagem; o caráter de            
excepcionalidade e ineditismo das APNPs para professores, estudantes e comunidade          
acadêmica em geral; a complexidade dos componentes curriculares que permeiam a área            

 



 

da matemática, para os quais, histórica e culturalmente, os estudantes apresentam maiores            
dificuldades e necessitam de mais tempo para assimilação e abstração de conceitos; a             
condensação de conteúdos num período reduzido de doze semanas, equivalente a           
sessenta por cento do semestre letivo regular de vinte semanas; diante das APNPs,             
professor e estudante deverão trabalhar e estudar em ambientes distintos daqueles           
propiciados pelo espaço físico do campus, com materiais e tecnologias limitadas e            
adaptadas, ainda pouco conhecidas e exploradas para o ensino de matemática de maneira             
não-presencial; nem professor e estudantes estão totalmente preparados para este novo           
cenário e, por isso, o primeiro ciclo de APNPs é um momento de testes e aprendizados para                 
que, num possível segundo ciclo, possa aperfeiçoar suas metodologias e trabalhar           
componentes curriculares de teor matemático mais aprofundado, os professores da área de            
Matemática entendem que a oferta de componentes curriculares como APNPs deva ser            
estratégica e cautelosa a fim de oportunizar a retomada de atividades com segurança e              
responsabilidade em relação às condições dos estudantes e docentes envolvidos nos           
processos de ensino propostos. Por estes motivos e considerando a característica do            
componente curricular de Matemática Aplicada à Agronomia, constante no 2º semestre do            
curso de Bacharelado em Agronomia, que possui ementa extensa e complexa (limites,            
derivadas, integrais, cônicas, equações diferenciais, por exemplo), optou-se por não          
ofertá-lo de maneira não presencial neste primeiro ciclo; analogamente, devido à           
complexidade do componente curricular de Matemática Discreta constante no 1º semestre           
do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e considerando o elevado número de              
estudantes matriculados neste componente em 2020/1, optou-se por não ofertá-lo de           
maneira não presencial neste primeiro ciclo; do mesmo modo, devido à complexidade dos             
componentes curriculares de Cálculo II, Cálculo IV e Equações Diferenciais (constantes no            
3º e 5º semestres do curso de Licenciatura em Física), optou-se por não ofertá-los de               
maneira não-presencial neste primeiro ciclo. Cabe ressaltar que, conforme deliberado na           
última reunião dos professores da área de Matemática, no curso de Licenciatura em             
Matemática serão ofertados, por semestre, no máximo três componentes curriculares de           
2020/1, contabilizando quatorze componentes ofertados como APNPs e nove não ofertados           
(Anexo 2). O Anexo I apresenta a relação de todos os componentes curriculares de              
responsabilidade da área de Matemática que serão ofertados como APNPs neste primeiro            
ciclo de atividades não presenciais. Nada mais havendo a tratar, eu, Vagner Weide             
Rodrigues, encerro a ata desta reunião e assino com os demais presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo I - Relação das APNPs da área da matemática previstas para oferta no primeiro 
ciclo de atividades não presenciais 

 
 

Componente Curricular Curso 

Funções I Licenciatura em Matemática 

Instrumentação Tecnológica para o Ensino 
de Matemática 

Licenciatura em Matemática 

Fundamentos de Matemática III Licenciatura em Matemática 

Geometria Analítica I Licenciatura em Matemática 

Estágio Supervisionado nas Modalidades 
de Ensino 

Licenciatura em Matemática (turma 5º 
semestre) 

Metodologia de Ensino de Matemática no 
Ensino Fundamental 

Licenciatura em Matemática 

Estágio Supervisionado nas Modalidades 
de Ensino 

Licenciatura em Matemática (turma 7º 
semestre) 

Prática de Ensino de Matemática no Ensino 
Médio 

Licenciatura em Matemática 

História da Matemática Licenciatura em Matemática 

Introdução à Análise Matemática e Séries Licenciatura em Matemática 

Seminário Licenciatura em Pedagogia 

Introdução ao Cálculo Licenciatura em Física 

Matemática Básica Tecnologia em Alimentos 

Matemática Básica Tecnologia em Viticultura e Enologia 

Matemática Básica Tecnologia em Logística 

Matemática Básica Tecnologia em Horticultura 

Matemática Financeira Tecnologia em Viticultura e Enologia 

Matemática Financeira Técnico em Administração (subsequente) 

Matemática I Técnico em Agropecuária (1º A) (integrado) 

Matemática I Técnico em Agropecuária (1º B) (integrado) 

Matemática II Técnico em Agropecuária (2º A) (integrado) 

Matemática II Técnico em Agropecuária (2º B) (integrado) 



 

Matemática III Técnico em Agropecuária (3º A) (integrado) 

Matemática III Técnico em Agropecuária (3º B) (integrado) 

Matemática I Técnico em Informática para Internet 
(integrado) 

Matemática II Técnico em Informática para Internet 
(integrado) 

Matemática III Técnico em Informática para Internet 
(integrado) 

Matemática I Técnico em Viticultura e Enologia 
(integrado) 

Matemática II Técnico em Viticultura e Enologia 
(integrado) 

Matemática III Técnico em Viticultura e Enologia 
(integrado) 

Matemática I Técnico em Meio Ambiente (integrado) 

Matemática II Técnico em Meio Ambiente (integrado) 

Matemática III Técnico em Administração (integrado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Anexo II - Tabela de atividades síncronas das APNPs previstas para oferta no curso 
de Licenciatura em Matemática no primeiro ciclo de atividades não presenciais 

 
 

1º semestre 

Hora Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

19h30 - 
21h45 

Legislação da 
Educação 

Básica 
 Funções I 

Instrumentação 
Tecnológica para 

o Ensino de 
Matemática 

 

 
 

3º semestre 

Hora Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

19h30 - 
21h45 

Geometria 
Analítica I  Didática Geral  

Fundamentos 
de Matemática 

III 

 
 

5º semestre 

Hora Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

19h30 - 
21h45 

Estágio 
Supervisionado 

nas 
Modalidades de 

Ensino 

 

Metodologia 
de Ensino de 
Matemática 
no Ensino 

Fundamental 

 Tópicos de 
Astronomia 

 
 

7º semestre 

Hora Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

19h30 - 
21h45 

Estágio 
Supervisionado 

nas 
Modalidades de 

Ensino 

Física II - 
Fenômenos 

Ondulatórios, 
Ópticos e 
Térmicos 

Prática de 
Ensino de 

Matemática 
no Ensino 

Médio 

  

 
 

Componentes curriculares extras 

Hora Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

19h30 - 
21h45 

História da 
Matemática  

Introdução à 
Análise 

Matemática e 
Séries 

  

 



Justificativa da não oferta da disciplina de Topografia I no curso da Agronomia 
 

  
Prezados representantes do colegiado da Agronomia 
 
 
 A disciplina Topografia I no curso de Agronomia do IFRS Campus Bento Gonçalves tem como 

objetivo geral possibilitar ao acadêmico conhecimentos sobre a Topografia Planimétrica para 

planejar e executar levantamentos Topográficos de propriedades rurais e locação de suas obras. 

Assim, eu Rodrigo Vieira Luciano, professor da disciplina  justifico a não oferta da respectiva 

disciplina por ser uma disciplina teórico – prática, e a não realização de aulas práticas, 

principalmente  a campo, torna-se um impeditivo didático pedagógico para alcançar os objetivos 

de aprendizagem do componente curricular.  

 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Rodrigo Vieira Luciano 

 
 
 
Bento Gonçalves, RS, 01 de setembro de 2020. 

Rodrigo Vieira 
Luciano

Assinado de forma digital por 
Rodrigo Vieira Luciano 
Dados: 2020.09.01 10:24:52 -03'00'
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