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REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE AGRONOMIA IFRS / BG

ATA Nº 01/2021 – Reunião para analisar demandas edital de professor visitante

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 08:00 horas, via

plataforma google meet (meet.google.com/orv-amtj-mru) aconteceu reunião

extraordinária entre os membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de

Agronomia. Estiveram presentes: Marcus André Kurtz Almança; Diovane Freire

Moterle; Otávio Dias da Costa Machado; Roberta Schmatz; Rodrigo Vieira Luciano e

Jonatan Muller. Inicialmente o coordenador do curso, professor Marcus Almança, deu

as boas-vindas e comentou sobre o seu início na coordenação após a saída do prof.

Giovani Farina. A reunião teve como pauta a discussão de demandas do curso para o

edital de professor, a partir da manifestação por e-mail de alguns colegas. O prof.

Marcus fez uma breve explanação do edital e abriu a para manifestação dos colegas. O

prof. Diovane Moterle comentou da possibilidade de solicitar uma vaga para área de

solos, com participação nos projetos que estão sendo desenvolvidos junto com a

Uvibra. O prof. Otávio Machado comentou nas áreas de sementes/armazenamento e

georreferenciamento, áreas com falta de docentes para atender o curso. Prof. Marcus

Almança também comentou na área de Agroclimatologia, que também teria falta no

momento. O prof. Rodrigo Luciano sugeriu uma vaga que abrangesse

solo/videira/atmosfera, buscando contemplar algumas das demandas sugeridas pelos

colegas. Após discussão das áreas citadas acima, a decisão foi de montar duas

propostas de duas vagas, uma delas abrangendo tecnologias (como por exemplo

georreferenciamento e sensoriamento remoto) e a outra abrangendo planta e clima. O

objetivo das vagas tem como objetivo suprir demandas do curso de Agronomia e atuar

em projetos de ensino, pesquisa e extensão, como por exemplo o coordenado pelo

prof. Diovane Moterle juntamente com a Uvibra. O prof. Marcus Almança irá

compartilhar arquivo com os demais colegas e verificar os procedimentos para

manifestação da demanda a gestão do campus, com isso verificar a possibilidade de

montagem das propostas. Sem mais assuntos a tratar, os abaixo assinados concordam

com esse conteúdo.

_______________________
Marcus André Kurtz Almança

_______________________
Roberta Schmatz
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_______________________
Diovane Freire Moterle

_______________________
Rodrigo Vieira Luciano

_______________________
Jonatan Muller

_______________________
Otávio Dias da Costa Machado
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