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

ATA Nº 01/2019 - Reunião para discussão sobre as bibliografias contidas no PPC 
do curso 

Aos trinta dias do mês de outubro de dois• mil e dezenove. às 15:00 horas, nas 
dependênci;:ts do Campus Bento Gonçalves do Instituto Federal de Educação, Ciência e-
Teçnologia do Rio Grande do Sul - IFRS. situado na Avenida Osvaldo Aranha, nº 540. 
Rairro Juvcntu<lc da Enologia. na Cidade ·de Bento Gonçalves/RS. aconteceu a reunião 
extraordinária entre ·os membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de 
Agronomia. Estiveram presentes: Alexandre da Silva: Diovane Freire Moterle: Melania 
Lazzari· Riga; Otávio Dias da Costa Machado: Roberta Schmatz e Soeni Bellê -
caracterizand0 quórum para a ·reunião. Inicialmente o coordenador do curso. professor 
Alexandre da Silva. expl,inou sobre uma reunião com parte do corpo docente do curso 
para uma sensibilização da necessidade de uma re\·isào das bibliografias contidas no PPC 
do curso. Após questionamento da professora Soeni acerca de sua não participação: foi 
esclarecido que o convite se concentrou aos docentes em aulaju1110 ao curso 110 momento. 
O professor Otávio realizou uma retomada. de mon~entos de debates anteriores e citou 
uma palestra que icpassou as atribuições do NO~ e salientou que alguns professores já 
haviam realizado suas revisões. Na sequência a professoia Soeni explanou sobre a 
priorização das compras dos livros para os cursos em vias de reconhecimento (Agronomia 
e Letras). No ato deliberou~se que o_s representantes junto ao NDE consultarão seus pares 
das áreas afins acerca· das bi,bliogratias e eventuais rc\'isõcs .ou modificações. Ainda na 
reunião a professora Roberta trouxe a-pauta prcocupaçào com a frcquênci:1 dos ·alunos cm 
aula. No f!!chamento a professora Soeni encaminhou a demanda inerente ao Congresso 
Brasileiro de Olericultura que ocorrerá em Bentn Gonçalves 1w ann de 20~0. Sem mais. 
os abaixo assinados concordam rnm ~ssi: ,ontcúdo. 
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