
o 

·• 

1 i 
1 

REUNIÃO NDE NÚMERO 01 DE 2018 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de 2018 reuniram-se na sala de Reuniões do 
DPPI do Campus Bento Gonçalves os professores Alexandre da Silva, Melãnia Lazzari Rigo, 
Roberta Schmatz, Soeni Bellé (substituindo o prof. Diovane Moterte) e Otávio Machado, para 
deliberarem sobre a pauta programada para a data. Otávio esclareceu que o prof. Diovane está 
ausente devido ao seu comparecimento em compromisso de docência, caracterizando falta 
justificada. A reunião iniciou com o primeiro item da pauta : "Análise da atuação do NDE a partir 
da Legislação aplicada", ocorrendo a leitura e discussão das atribuições do NDE, com base na 
resolução de 2010 e na Organização Didática. Após o entendimento comum da atuação do 
NDE, coube destaque na 00 a necessidade de descrição da interdisciplinaridade durante o 
curso de Agronomia. Prof. Alexandre destacou que quando estivermos com 75% da grade da 
primeira turma realizado, esta questão deverá estar organizada para a apresentação a 
comissão de avaliação do curso. Além disso, destacou outros tópicos importantes a serem 
levados em consideração no planejamento das atividades do NDE, sendo: flexibilidade 
curricular, transversalidade ambiental e políticas étnico-raciais. Prof. Alexandre sugeriu a 
criação de um portfólio onde sejam armazenadas todos os eventos do curso no site, sendo 
feito prints e armazenadas as informações. Além disso, que todas as ações de professores que 
reflitam a interdisciplinaridade seja também registradas, tal como da Prof. Melânia. Como 
eventos da turma foram destacados o Seminário durante a Fiema, Projeto com a APAE, visita 
na Expodireto. Otávio ficará de responsável pelo levantamento de atividades. Será adotada a 
sistemática de registro nesse portfólio. Quanto a interdisciplinaridade, a comissão acorda que 
deverá ser realizado o registro via Sigproj. Deverá ser revisado se precisa aluno voluntário. 
Com relação á flexibilidade curricular, o grupo acorda que o número de disciplinas optativas 
ficou muito restrito (apenas 5 disciplinas generalistas), e que deverá ser verificado o motivo e 
na preparação da próxima versão do PPC isso seja melhorado. Com relação ao segundo ponto 
da pauta "Planejamento de atividades do NDE para o ano de 2018", Otávio sugeriu a criação 
do projeto de ensino "Práticas Agronómicas". Mas o grupo, ao discutir a questão da integração, 
acordou em criar um segundo projeto de ensino para acompanhamento e registro de atividades 
integradas. Otávio exemplificou a atividade de agricultura de precisão envolvendo cinco 
professores. Prof. Otávio trará na próxima reunião um rascunho do projeto Práticas 
Agronómicas, informando que está realizando um levantamento de demandas dos alunos e de 
áreas a serem disponibilizadas pelos professores. Ainda quanto ao planejamento o grupo 
programou a reformulação do PPC até março de 2020, para que as mudanças sejam 
implementadas até março de 2021. No terceiro ponto da pauta "análise do andamento do curso 
até o momento", Otávio relatou problemas disciplinares apresentados sistematicamente pela 
turma da Agronomia. Prof. Roberta destaca que reconhece o problema do grupo de egressos 
do IFRS, o que foi concordado por Otávio e Alexandre que já ministraram aulas na turma. 
Roberta destacou que eles tem condições de obter boas notas, mas alguns tiveram notas 
baixas. Otávio informou que está tentando o contato individual com os professores para que 
casos de insubordinação sejam reportados ao CAE, visando a geração de registro escrito e 
penalizações para inibir a continuidade desse comportamento. Profa. Soeni sugeriu a 
realização de reunião com os professores do semestre para abordar esse problema. No 
próximo ponto da pauta relativo as equivalências, Otávio apresentou três problemas a partir 
dos documentos anexos a esta ata: planilha de equivalências compartilhada no drive, grade do 
curso do sistema acadêmico com equivalências registradas e arquivo word comparativo das 
ementas. Estes problemas são: 1) estão cadastradas como equivalentes disciplinas não 
autorizadas na planilha de equivalências (exemplo Economia Rural); 2) foram digitadas na 
planilha equivalências não autorizadas pelo coordenador (Exemplo desenho técnico e 
topografia); 3) as equivalências em grupos não estão corretamente cadastradas no sistema 
académico (Exemplo TPOA e TPOV, as quais a equivalência somente será concedida se 
cursadas 5 e 2 disciplinas do curso de alimentos, respectivamente). Os resultados da análise 
para a solicitação de correção são os seguintes: . QUÍMICA GERAL E QUÍMICA 
ORGÂNICA: manter a equivalência; • DESENHO TÉCNICO: retirar equivalências; • 
ESTATÍSTICA BÁSICA: manter a equivalência; FUNDAMENTOS DE FÍSICA: manter a 
equivalência com Vitieno e retirar COI!' alimentos (OBSERVAÇÃO: será retirada a de vitieno 
após a grade 2019 ser implantada); · ETICA E RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO: Soeni 
sugere retirar as equivalências com as licenciaturas, está sendo aguardado retomo do 
professor da área; • AGROCLIMATOLO~IA: manter eq~ivalência; • BROMATOLOGIA: manter 
equivalência. - ECONOMIA RURAL: retirar equ1valênc1a (caso não regIstrado na planilha e 
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concedido no sistema acadêmico); - TOPOGRAFIA 1: retirar equivalências; - ENTOMOLOGIA 1: 
manter equivalência; - FLORICULTURA: manter equivalência; - OLERICUL TURA I e li: manter 
equivalência; - IRIGAÇÃO E DRENAGEM: manter equivalência ; - AGROECOLOGIA: manter 
equivalência; PÓS-COLHEITA: manter equivalência; - BIOQUÍMICA: retirar equivalência. -
LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL: manter equivalência; - MATEMÁTICA APLICADA: 
aguardando retorno dos professores da área - METODOLOGIA CIENTÍFICA: aguardando 
retorno da área; - Informática: manter equivalência; - Correções das disciplinas em grupos: -
TPOV: cursar tecnologia de vegetais e tecnologia de grãos; - TPOA: cursar carnes 1, carnes li , 
Laticínios 1, Laticínios li e derivados de origem animal ; - FRUTICULTURA 1: cursar caducifólias 
1 e 11; -FRUTICULTURA li : cursar perenifólias e produção de pequenas frutas. Com relação à 
disciplina de Economia Rural, Otávio informou que é do seu conhecimento haver alunos 
matriculados porque o sistema acadêmico abriu a matricula para os mesmos. O grupo 
decidiu solicitar encaminhamento ao colegiado para esclarecimento sobre essa situação e 
sobre a solução que está sendo tomada para isso. Ao final da reunião, quanto ao planejamento 
foi decidido no curto prazo a correção das equivalências, no médio prazo a verificação de 
deficiências de intra-estrutura e condições para o curso, a ser levantado com os professores 
das disciplinas e no longo prazo a reformulação do PPC. Prof. Soeni informou que está sendo 
criado um documento para apoiar as solicitações de emendas parlamentares que estão sendo 
realizadas, pelo qual sugeriu a inserção das obras de finalização dos laboratórios do piso 
inferior do bloco K, a aquisição de equipamentos para o curso. Alexandre sugeriu o título 
"Fortalecimento das Ciências Agrárias do Campus Bento Gonçalves". Ao final da reunião, não 
havendo mais nada a registrar, eu, Otávio Dias da Costa Machado lavrei a presente ata, com a 
ciência dos participantes: 
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