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Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 15:00 horas, via

plataforma google meet (meet.google.com/udm-xvkj-fud) aconteceu reunião 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. A reunião teve

as seguintes pautas:   1) Proposta de calendário para as disciplinas de TCC I e TCC II; 2)

Discussão sobre o Regulamento de estágios; 3) Proposta de modificação do

Regulamento de ACC's; 4) Assuntos gerais. 1) Proposta de calendário para as

disciplinas de TCC I e TCC II: o professor Marcus apresentou proposta de calendário

para as duas disciplinas (igual para ambas) e os membros do NDE aprovaram. 2)

Discussão sobre o Regulamento de estágios: o prof. Marcus apresentou proposta para

regulamento de estágios obrigatórios (ainda não existente no curso). A proposta

apresentada foi baseada no regulamento já existente no campus para os cursos de

tecnologia, sugerindo como possibilidades adequar somente para o curso de

Agronomia ou deixar de forma genérica para cursos de Bacharelado (caso fossem

criados novos). A aprovação foi por montar um regulamento específico para o curso de

Agronomia. O prof. Rodrigo sugeriu que fosse a possibilidade de participação de

profissionais com graduação em áreas correlatas na banca (art. 20 da minuta) e um

ajuste no art. 26 adicionando a entrega de toda a documentação e não somente da

versão final do TCC. As sugestões foram aceitas. Ficou acordado que o prof. Marcus irá

adequar o texto, com as especificidades do curso e as sugestões da reunião, e

compartilhar via google drive para sugestões e aprovação dos colegas. 3) Proposta de

modificação do Regulamento de ACC's: o prof. Marcus fez uma relato da análise dos

processos de ACCs do semestre 2021/1. Informou que a análise dos documentos está

sendo feita por ele, pelo prof. Jonatan e pelo prof. Rodrigo (como era feito quando o

Prof. Giovani era coordenador). Também explicou que vários estudantes não

completaram as horas máximas em cada um dos grupos (ensino, pesquisa e extensão)

e as 100 horas mínimas, principalmente em função dos itens de pontuação de

participação em eventos e da obrigatoriedade de fazer em ensino, pesquisa e extensão.

O prof. Marcus informou que irá encaminhar os processos em andamento com o

regulamento atual e que gostaria de propor modificações. Nesse sentido, sugeriu ao
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NDE que se fizesse um encaminhamento para modificações. As principais modificações

foram com relação à obrigatoriedade de realizar horas em pelo menos dois dos três

grupos (ensino, pesquisa e extensão), ao agrupamento dos eventos presenciais e os

não-presenciais, inserção de itens no grupo de ensino e aumento da carga máxima

para ensino. Ficou acordado que o prof. Marcus irá adequar o texto, com as sugestões

discutidas na reunião, e compartilhar via google drive para sugestões e aprovação dos

colegas. Sem mais assuntos a tratar, os abaixo assinados concordam com esse

conteúdo.

_______________________
Marcus André Kurtz Almança

_______________________
Roberta Schmatz

_______________________
Diovane Freire Moterle

_______________________
Rodrigo Vieira Luciano

_______________________
Jonatan Muller

_______________________
Otávio Dias da Costa Machado


		2021-11-02T23:17:33-0300
	Marcus André Kurtz Almança


		2021-11-03T08:15:28-0300
	Diovane Freire Moterle


		2021-11-03T20:58:17-0300
	Rodrigo Vieira Luciano


		2021-11-24T14:22:52-0300
	Jônatan Müller


		2021-11-25T14:51:33-0300
	Otávio Dias da Costa Machado




