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

ATA Nº 01/2022

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 13:30 horas, na sala

de Audios 1 do IFRS/Campus Bento Gonçalves, aconteceu reunião entre os membros

do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Agronomia. Estiveram presentes:

Marcus André Kurtz Almança; Diovane Freire Moterle; Rodrigo Vieira Luciano e Jônatan

Muller. A professor Roberta Schmatz apresentou atestado de saúde e o professor

Otávio Dias da Costa Machado justificou ausência em virtude de viagem à trabalho.

Inicialmente o coordenador do curso, professor Marcus Almança, deu as boas-vindas

na reunião. A reunião teve as seguintes pautas:   1) Plano de metas da coordenação do

curso; 2) Processo de reconhecimento (avaliação) do curso; 3) Assuntos gerais. 1) Plano

de metas da coordenação do curso: o prof. Marcus informou que a coordenação do

curso não tem um plano de metas e que esse documento é fundamental para o

andamento do curso, inclusive para o processo de avaliação. Nesse sentido, o prof.

Marcus propôs utilizarmos como base para a elaboração do plano de metas da

coordenação o plano de metas do curso de Letras. A partir desse documento serão

revisados os itens de cada meta e, posteriormente, será quantificada a meta de cada

item utilizando documento compartilhado com todos os membros do NDE. Os

membros do NDE concordaram com a sugestão. 2) Processo de reconhecimento

(avaliação) do curso: o prof. Marcus mencionou aos membros do NDE que a Prodi tem

mantido contato solicitando os documentos referentes ao processo de reconhecimento

do curso. Nesse último período mencionou que foi enviado o formulário FE2, a planilha

de atributos docentes e a planilha com os docentes/disciplinas vinculadas (referente

aqueles que estão atuando no semestre atual e no imediatamente anterior). Ainda,

informou que tem até o dia 30/04 para envio do formulário referente a Infraestrutura

vinculada ao curso (conforme modelo enviado pela Prodi). O prof. Marcus também

informou que a visita dos avaliadores deverá ser no período de mais ou menos um mês

e meio a partir da comunicação da visita (conforme e-mail recebido da Prodi). Como

forma de encaminhamento e para a organização das tarefas para a visita dos

avaliadores, foi feita a seguinte proposta: A) a coordenação solicita aos docentes que

atualizem seus currículos até o dia 06/05; B) a partir do dia 09/05 será feita a

solicitação dos documentos comprobatórios (conforme orientação da Prodi); C) será

verificada a possibilidade, juntamente com as direções sistêmicas, de um relatório

padrão dos projetos de cada docente e; D) será feita atualização dos documentos
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anteriores a 2021 na página do curso. Ainda, foram comentados os temas referentes à

atualização das referências bibliográficas e outras demandas juntamente com a

reformulação do PPC após o período de avaliação do curso. 3) Assuntos gerais: o prof.

Rodrigo colocou em pauta o tema de como está a situação das demandas de compra

do curso de Agronomia. O prof. Marcus informou que verificará a situação de

solicitações anteriores e sugeriu que o NDE proponha a montagem de uma planilha

compartilhada com a Direção de Administração para que fique registrado em um local

somente as demandas do curso. O NDE fará uma proposta de encaminhamento da

planilha.

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

_______________________
Marcus André Kurtz Almança

_______________________
Jonatan Muller

_______________________
Diovane Freire Moterle

_______________________
Rodrigo Vieira Luciano
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