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REUNIÃO DE COLEGlADO CURSO DE AGRONOMlA lFRS / BG 

A TA Nº 01/2020 - Reunião para aclamação do novo Coordenador de Curso 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às 13:30 horas, nas 
dependências do Campus Bento Gonçalves do lnstituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul - lFRS, situado na Avenida Osvaldo Aranha, nº 540, 
Bairro Juventude da Enologia, na Cidade de Bento Gonçalves/RS, aconteceu a reunião 
extraordinária entre os membros do colegiado do curso de Agronomia. Estiveram 
presentes: Diovane Freire Moterle; Giancarlo Dal'Mas Tarso; Jonatan Muller; Juraciara 
Paganella Peixoto; Lucas Tomasini da Campo e Rodrigo Vieira Luciano, caracterizando 
quórum para a reunião. A reunião foi presidida pelo Prof. Rodrigo Vieira Luciano, 
designado pelo Coordenador do Curso, conforme rito previsto no parágrafo único do 
artigo quinto do Regulamento dos colegiados de cursos técnicos e superiores do campus 
Bento Gonçalves do lFRS. Tendo em vista a candidatura única do Prof. Giovani Farina 
durante o período compreendido entre os dias trinta e um de janeiro e cinco de fevereiro 
de dois mil e vinte, o qual foi divulgado aos candidatos através de email, o referido 
professor foi eleito Coordenador do Curso de Bacharelado em Agronomia por aclamação, 
conforme disposto no parágrafo único do artigo primeiro da lnstrução Normativa que 
dispõe sobre as diretrizes para escolha e recondução dos coordenadores de curso do lFRS 
Campus Bento Gonçalves. Na sequência, o Professor Rodrigo Luciano informou a 
respeito de dois eventos na área agronômica que acontecerão na cidade de Bento 
Gonçalves, a Reunião de Adubação e Calagem em Frutíferas, o sétimo Seminário 
Brasileiro de Gestão Ambiental na Agropecuária e o Congresso Brasileiro de 
Olericultura, buscando viabilizar a participação dos estudantes nesses eventos. Sem mais, 
os abaixo assinados concordam com esse conteúdo. 
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Chamamento Coordenação Agronomia 
2 mensagens 

Alexandre da SIiva <alexandre.silva@bento.ifrs.edu.br> 

Responder a: alexandre.silva@bento.ifrs.edu.br 

Para: Professores Campus Bento <professores@bento.lfrs.edu.br> 

Boa noite prezados colegas! 

31 de janeiro de 2020 20:36 

Primeiramente solicito que, aos que não interessam esse conteúdo, que o desconsidere. 

Venho por meio deste realizar o chamamento de candidata• (os) à Coordenador do Curso de Bacharelado em 

Agronomia (Art 1•- Resoluçio 03612018). . 

O interesse do docente (que ministra aula no curso-Arte•- Resoluçlo 03612018) deve ser encaminhado ao 

email coordenacaoagronomía@bento.jfrs.edu.br até o dia 05/02 às 13h. 

Nessa mesma data, no período da tarde será divulgada por e-mail a lista dos membros inscritos. 

Após, o colegiado será chamado para a decisão final. 

Agradeço aos que se disponibilizarem! 

Resolução 036/2018 

Art. 1 o A escolha dos coordenadores de curso dar-se-á por eleição nos respectivos Colegiados de Curso, através 

do chamamento de candidatos pela Coordenaçio do Curso e votaçio fechada de cada um dos membros 

do respectivo colegiado em reunllo de pauta única, na qual será considerado eleito o docente com maioria de 

votos. 
§ 1 o havendo um único candidato à coordenação do curso, a eleição se dará por aclamação. 

1 § 2o havendo empate entre os candidatos mais votados no processo de escolha, a Diretoria de Ensino designará 

o coordenador entre os docentes com a mesma votação. 

Art. 6° O Coordenador de Curso deverá ministrar aulas no curso que coordena. 

Cordialmente. 

Professor Alexandre da SIiva 
Área: Agronegóclo 

Coordenador do Curso de Bacharelado em Agronomia 

(Portaria 151 de 08 de maio de 2019) 
IFRS • Bento Gonçalves 

Glovanl Farlna <giovanl.farina@bento.ifrs.edu.br> 

Para: Alexandre da Silva <alexandre.silva@bento.lfrs.edu.br> 

Prezado Prof. Alexandre, bom dlal 

5 de fevereiro de 2020 11:18 

Por meio deste email, manifesto meu Interesse em participar da Coordenação do Curso de Agronomia. 

Um abraço, 

Giovanl Farlna. 
[Texto dai menaagen1 anteriorea oculto) 

Giovani Farina 
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