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ATA DA REUNIÃO 01 DE 2018 DO COLEGIADO DO CURSO DE 
AGRONOMIA 

Aos dezessete dias do mês de maio de 2018, os membros do C~legiad_o 
do Curso Superior de Agronomia Aneti Fernanda Ritzel, _António Luis 
Romagna, Giovani Farina, Odila Sondam Carlotto, Otávio Dias da Cosi~ 
Machado e Paula Bianchet, reuniram-se para tratar dos assuntos e~ pauta. 
análise das atribuições do Colegiada do Curso de Agronomia . e planeJamento 
das atividades, ratificação de decisão ad referendum do coleg1ad~, apre~e~tar 
as necessidades de regulamentação do Curso, apre~entar a. versao preliminar 
do regulamento de Atividades Complementares, analisar e discutir a demanda 
do NDE sobre equivalências e discutir o andamento d~ cur~o até o momE:nlo. 
Ao início das discussões foram analisadas as atnbuiçoes do coleg1ado 
conforme OD, para tirar dúvidas e organizar as atividades. Em seguid~ Otávio 
apresentou a decisão ad referendum sobre pedidos durante a matricula do 
segundo semestre de 2018, destacando que na época foi re~lizada c~nsulta 
com os membros do colegiado sobre a deliberação da refenda dec1sao. As 
solicitações foram de quebra de pré-requisito por Débora Moraes (indeferido 
por não haver justificativa aplicável), Fabrini Zago (indeferido por não haver 
justificativa aplicável) e de Pietro Bonato (deferido, pois o aluno havia cursado 
a disciplina pré-requisito na UCS no semestre anterior, não havendo a 
liberação dos documentos necessários ao aproveitamento, bem como não se 
encontrava no prazo pertinente ao pedido de aproveitamento). Otávio também 
apresentou as atividades para planejamento de reuniões e seriam as 
elaborações de regulamentos, sendo: Regulamento de atividades 
complementares, Regulamento de estágio, Regulamento de TCC e 
Regulamento de aulas práticas. Em sequencia, Otávio apresentou o problema 
de equivalências a partir da solicitação do NDE, que discutiu o problema e 
analisou as equivalências presentes no sistema acadêmico do IFRS/BG. Foram 
discutidos a planilha de equivalências e os demais documentos, incluso a ata 
da reunião do NDE de 26.04.2018, onde está relatado o problema e é solicitado 
encaminhamento. O grupo acorda ser necessário trabalho especifico de análise 
das equivalências propostas pelo NDE, sendo proposta a elaboração por 
Otávio e Odila. Ao finalizar essa análise irá ser solicitado ajustes no sistema 
acadêmico, emitindo memorando do Colegiada. Também foi discutida a 
matrícula de alunos na disciplina de economia rural. O grupo entende que os 
alunos que estão matriculados não podem ser penalizados ou punidos, sendo 
que irão concluir a disciplina podendo ter normalmente aprovação no histórico 
escolar. Quanto ás demais correções, o grupo define que irá analisar as 
correções sugeridas pelo NDE por meio das ementas, solicitando as correções 
necessárias no sistema acadêmico. Quanto ao regulamento de atividades 
complementares foi apresentado brevemente a primeira proposta por Otávio, 
dando encaminhamento para continuidade na próxima reunião. Na análise do 
andamento do curso, foi solicitado posicionamento do aluno representante dos 
discentes, Jamerson Lopes Alves. O mesmo destacou que estão havendo 
várias coisas positivas do curso, citando o Prof. Jônatan que realiza práticas 
que estão ocorrendo dentro do horário do curso. Sugere que o projeto de 
ensino de práticas agronómicas sejam realizadas no âmbito das disciplinas do 
semestre, para apoiar o entendimento das atividades teóricas. Otávio explicou 
ao grupo como será realizado a implementação do projeto de ensino "Práticas 



Agronômicas", que irá cadastrar atividades de práticas por professores e 
técnicos administrativos do IFRS (em especial da granja) e este projeto irá 
inscrever os alunos e acompanhar os resultados. Outra demanda que foi 
trazida por Jamerson foi um problema na matéria de fundamentos de física, 
com preocupação sobre o índice de reprovação que possivelmente poderia 
ocorrer na matéria citada. Sugere assim que tenha melhor aproveitamento e 
sugere a revisão da ementa para melhor adaptação com os conteúdos da 
agronomia. Jamerson também traz o problema de comportamento da turma, 
onde alunos estão utilizando o celular durante as aulas ouvindo música. Odila 
sugere que seja procurado o professor pela turma, pedido ao mesmo que tome 
providências durante as aulas. Otávio explicou que solicitou a alguns 
professores que encaminhem esses alunos para registro no CAE. Odila sugere 
que seja levado representante do CAE para a turma para que conheçam os 
regulamentos. O grupo concorda em solicitar à Coordenação de Ensino de 
Graduação que seja convocada uma reunião com os professores e CAE para 
debater estes problemas. Jamerson cita o problema de cola, além dos citados 
anteriormente. Como pontos positivos Jamerson destacou que as aulas estão 
tendo bom nível de qualidade, onde percebe zelo dos professores com os 
alunos, inclusive atendendo os alunos fora do tempo das aulas. Houve uma 
sugestão de alteração do horário das reuniões para 13h30, o que vai ser 
consultado para a marcação da próxima reunião. Ao final das atividades, eu, 
Otávio Dias da Costa Machado, presidente do Colegiado, redigi a presente ata, 
assinada pelos presentes abaixo: 
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