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REUNIÃO - COLEGIADO DO CURSO DE AGRONOMIA IFRS/BG 

 

ATA Nº 03/2021 – Reunião para a definição do cronograma do TCC I e outros 

assuntos. 
 

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e quarenta 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, Jônatan Müller, Rodrigo Vieira Luciano, Antonio Luis Romagna, Juraciara 

Paganella Peixoto, Lucas Mezadri e Jéssica Bellé. A reunião foi presidida pelo 

coordenador do curso, Giovani Farina. Primeiro, desejou-se as boas-vindas aos novos 

membros discentes. Na sequência, foi aprovado o cronograma do TCC I para o semestre 

2021/1, de acordo com a sugestão da coordenação, encaminhada anteriormente e em 

anexo a esta ata. Continuando, Giovani informou ter recebido a demanda de alguns 

estudantes no sentido de flexibilizar os requisitos para cumprimento das Atividades 

Curriculares Complementares (ACCs), em virtude da suspensão das atividades 

presenciais. Giovani apontou que isso implicaria necessariamente mudanças na estrutura 

do PPC do curso e/ou do regulamento dessas atividades. Por consenso, os membros 

decidiram não caber essa flexibilização, principalmente em virtude das ACCs não 

apresentarem carga horária elevada, e que deve ser cumprida ao longo de todo o curso. 

Por fim, foi feita a solicitação para que algum membro participasse como representante 

do bacharelado no GT cuja criação foi aprovada pela Resolução Concamp/IFRS-BG 

009/2021, e que terá a finalidade de propor o fluxo de ações necessárias para a realização 

de atividades práticas no Campus Bento Gonçalves. O representante docente Jônatan 

Müller se disponibilizou e foi indicado para a vaga. Sem mais, os abaixo assinados 

concordam com esse conteúdo. 
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                  Giovani Farina 

_______________________ 
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Jéssica Bellé 
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Lucas Mezadri 

 

 



AÇÃO QUEM? COMO? PARA QUEM? PRAZO

Envio do Anexo II Estudante Email Coordenador do curso Até 25/06

Indicação da data de defesa Orientador Email Coordenador do curso
No mínimo 7 dias 

antes da defesa

Indicação dos membros da banca de 

defesa
Orientador Email Coordenador do curso

No mínimo 7 dias 

antes da defesa

 Entrega do projeto (versão antes da 

defesa)
Estudante Email Membros da banca

No mínimo 10 dias 

antes da defesa

Período das defesas Estudante Videochamada Membros da banca 16/08 a 03/09

Período das defesas dos estudantes 

que não atingiram média 7,0
Estudante Videochamada Membros da banca Até 10/09

Entrega das correções do trabalho (se 

for o caso)
Estudante Email Orientador

Até 7 dias após a 

defesa

Prazo para entrega da versão final do 

relatório, ficha de avaliação final e 

documento de cessão dos direitos 

autorais (se for o caso)

Orientador Email Coordenador do curso Até 21/09

CRONOGRAMA DO TCC I - 2021/1

CURSO DE AGRONOMIA - IFRS Campus  Bento Gonçalves

Email da coordenação do curso: coordenacao.agronomia@bento.ifrs.edu.br

Coordenador do curso: Giovani Farina
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