
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

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

Conselho do Campus

RESOLUÇÃO Nº 067, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

O Presidente do Conselho do  Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Bento Gonçalves, no uso de suas atribuições le-
gais e regimentais, considerando o que foi deliberado na reunião ordinária deste Conselho,
realizada  em  15/12/2021,  por  webconferência,  e  os  autos  do  processo  nº
23360.000480/2021-58, RESOLVE:

Art. 1º Homologar as resoluções ad referendum a seguir relacionadas: 

• Resolução  nº 038 de 2021 –  Aprova  ad referendum as  solicitações  de atividades
práticas presenciais vinculadas ao componente curricular Práticas em Hospedagem II (PPC
antigo) e Alimentos e Bebidas (PPC novo);
• Resolução  nº 039 de 2021 –  Aprova  ad referendum as  solicitações  de atividades
práticas  presenciais vinculadas aos componentes curriculares Física Moderna Experimental
e Física Experimental III, do Curso de Licenciatura em Física. 
• Resolução  nº 040 de 2021 –  Aprova  ad referendum as  solicitações  de atividades
práticas  presenciais  vinculadas  ao  componente  curricular  Topografia  II,  do  Curso  de
Bacharelado em Agronomia;
• Resolução  nº  041  de  2021  –  Aprova  ad  referendum a  solicitação  de  atividades
práticas  presenciais  vinculadas  ao  componente  curricular  Silvicultura,  do  Curso  de
Bacharelado em Agronomia;
• Resolução  nº  042  de  2021  –  Aprova  ad  referendum a  solicitação  de  atividades
práticas  presenciais  vinculadas  ao  componente  curricular  Análise  Sensorial  III,  do  Curso
Superior de Tecnologia em Viticultura e Enologia;
• Resolução  nº  043  de  2021  –  Aprova  ad  referendum a  solicitação  de  atividades
práticas presenciais vinculadas ao componente curricular Manejo e Conservação do Solo, do
Curso de Bacharelado em Agronomia;
• Resolução  nº  044  de  2021  –  Aprova  ad  referendum a  solicitação  de  atividades
práticas presenciais vinculadas ao componente curricular Agricultura de Precisão, do Curso
de Bacharelado em Agronomia;
• Resolução  nº  045  de  2021  –  Aprova  ad  referendum  a  solicitação  de  atividades
práticas  presenciais  vinculadas  ao  componente  curricular  Entomologia  I,  do  Curso  de
Bacharelado em Agronomia.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

RODRIGO OTÁVIO CÂMARA MONTEIRO
Presidente do Conselho do Campus
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