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Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta minutos,
aconteceu a reunião entre os membros do colegiado do curso de Bacharelado em
Agronomia, na sala de Áudios 2 do IFRS/Campus Bento Gonçalves. Estiveram
presentes os membros: Marcus André Kurtz Almança, Miguel Angelo Sandri, Marleide
da Costa Canizares, Juliana Fronza, Manuel Almeida Andrade Neto, Andressa
Comiotto, Aline Nondillo, Jonatan Muller, Rodrigo Vieira Luciano, Onorato Jonas
Fagherazzi, Luís fernando da Silva, Antonio Luis Romagna, Juraciara Paganella
Peixoto, Lucas Mezadri e Jéssica Bellé. Justificaram a ausência os membros Luís
Fernando da Silva e Luiza Pieta. As professoras Soeni Bellé e Roberta Schmatz estão
com atestado médico. A reunião foi presidida pelo coordenador do curso Marcus André
Kurtz Almança, que agradeceu o apoio de todos no colegiado e desejou uma boa
reunião. As pautas da reunião foram: 1) Análise e parecer do pedido de aproveitamento
de estágio do estudante Lucas Zmieski; 2) Processo de reconhecimento do curso de
Agronomia; 3) Assuntos gerais. Pauta 1 - Análise e parecer do pedido de
aproveitamento de estágio do estudante Lucas Zmieski. O prof. Marcus apresentou os
documentos do processo, que também já estavam previamente disponíveis via drive
compartilhado. Os documentos estavam corretos, porém o período apresentado das
atividades realizadas não atendia o período previsto no regulamento (seis meses
anteriores à matrícula no estágio - art. 8º). O prof. Marcus informou que foi comunicado
pela Seção de Estágios e Egressos que durante esse período da pandemia os demais
cursos superiores do campus estavam estendendo o prazo em função das dificuldades
para estudantes realizarem estágios. A proposta foi tratar o assunto como condição de
caso omisso e aprovar baseado nesse período excepcionalidade da pandemia da
Covid-19. A profa. Marleide comentou que esses prazos são bastante restritivos e
poderiam ser novamente discutidos. O prof. Marcus informou que podemos fazer uma
colegiado para discutir esse tema e propor novo texto para o regulamento. O prof.
Miguel questionou se poderíamos fazer uma alteração no regulamento, ou seja, se o
colegiado seria superior ao regulamento. O prof. Marcus mencionou que o regulamento
prevê que os casos omissos serão resolvidos pela Direção geral e a sugestão seria
encaminhar a aprovação do colegiado (caso fosse esse encaminhamento) para aprovação
da Direção geral. Os presentes concordaram por unanimidade pela aprovação da
solicitação de aproveitamento de estágio e encaminhamento para a Direção geral.
Relativo a esse ponto de pauta o prof. Marcus mencionou que o estudante Diovane
Cardoso Ferreira também entregou os documentos relativos ao aproveitamento, porém
no caso dele atendem completamente o disposto no regulamento. Dessa maneira, o
pedido ficaria aprovado pelo orientador e pela coordenação. Pauta 2 - Processo de
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reconhecimento do curso de Agronomia. O prof. Marcus informou que nos últimos
meses tem enviado os documentos solicitados pela Prodi, além dos anteriormente já
enviados pelo prof. Giovani Farina. Comentou que esse ponto de pauta teve o objetivo
de deixar o colegiado ciente desse processo de avaliação e da visita. Mencionou ainda
que foi realizada uma reunião com a servidora Margarida Prestes de Souza da Prodi e
nessa reunião foram informados alguns pontos da visita: a) a visita será in loco no
formato virtual; b) a previsão é que seja nos meses de julho ou agosto (mas não temos a
data ainda); c) a coordenação, juntamente com o NDE, deve organizar a parte
documental e drives para posterior compartilhamento com os avaliadores; d) observar
os relatórios necessários; e) organizar demais pontos específicos relativos à visita. A
servidora Juraciara mencionou a importância de organizar os diários do período de
atividades à distância (APNPs). O prof. Miguel questionou sobre as provas do ENADE
e o prof. Marcus informou que até o momento não recebeu nenhuma informação que os
alunos da Agronomia tenham que fazer. Pauta 3 - Assuntos gerais. O prof. Marcus
abriu espaço para comentários sobre o andamento do semestre e do retorno presencial. a
estudante Jéssica Bellé mencionou que os estudantes estão gostando bastante do retorno
presencial. A profa. Andressa Comiotto comentou sobre a quantidade de alunos nas
turmas (em algumas poucos alunos), na sequência foram comentados como motivos o
número de disciplinas feitas de forma remota, a oferta das disciplinas do semestre atual
(muitos alunos já fizeram várias dessas disciplinas) e a situação que alguns estão
trabalhando ou fazendo estágio não-obrigatório. O prof. Rodrigo Luciano mencionou
sobre a Semana acadêmica do curso e a atuação do diretório acadêmico. O prof. Marcus
informou que está conversando com a Direção de ensino e com os estudantes sobre a
eleição do diretório acadêmico e que o assunto a Semana acadêmica seria tratado com a
nova gestão do diretório. Nada mais havendo a constar, eu, Marcus André Kurtz
Almança, encerro a presente ata que, será lida e aprovada via compartilhamento do
documento em e-mail pessoal e institucional dos membros do colegiado com prazo para
manifestação de concordância.


