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REUNIÃO - COLEGIADO DO CURSO DE AGRONOMIA IFRS/BG 

 

ATA Nº 04/2020 – Reunião para definição das possíveis ofertas no segundo ciclo 

das Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP’s) e assuntos gerais. 
 

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às treze horas e trinta e cinco 

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, 

Rodrigo Vieira Luciano; Diovane Freire Moterle; Jonatan Muller; 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 explicando 

que, embora não houvesse total definição até o momento sobre o segundo ciclo de 

oferta, sua proposta foi construída com base no cenário mais provável: nova oferta de 

APNPs e manutenção da suspensão do calendário acadêmico. A partir dessa hipótese, 

Giovani sugeriu a oferta dos componentes do terceiro, quinto e sétimo semestres, além 

dos componentes optativos da matriz curricular da Agronomia, mediante fluxo 

semelhante ao utilizado na oferta do primeiro ciclo, ou seja, obtenção da concordância 

da oferta ou justificativa para não oferta junto aos docentes, para posterior deliberação 

do colegiado, o qual considera que todos os componentes citados anteriormente podem 

ser ofertados através de APNP. Além disso, houve consenso quanto à proposta de 

permitir aos estudantes da Agronomia que se inscrevam em componentes equivalentes 

em outros cursos, assim como, aos estudantes de outros cursos, que se inscrevam em 

APNPs da Agronomia, otimizando o trabalho dos docentes e a oferta aos estudantes. 

Posteriormente, Giovani informou a necessidade em recompor o NDE do curso, que 

terá atuação importante no trabalho de reconhecimento do curso. Sem mais, os abaixo 

assinados concordam com esse conteúdo. 

 

 

 

_______________________ 

                  Giovani Farina 

_______________________ 

    Jonatan Muller 
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Rodrigo Vieira Luciano 

 

 

_______________________ 

Diovane Freire Moterle 
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_______________________ 

Giancarlo Dal’Mas Tarso 

________________________ 

Juraciara Paganella Peixoto 

 

 

 

_______________________ 

Lucas Tomasini da Campo 
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