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Aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta minutos,
aconteceu a reunião entre os membros do colegiado do curso de Bacharelado em
Agronomia, na sala A-216 do IFRS/Campus Bento Gonçalves. Estiveram presentes os
membros: Marcus André Kurtz Almança, Miguel Angelo Sandri, Juliana Fronza,
Manuel Almeida Andrade Neto, Aline Nondillo, Jonatan Muller, Rodrigo Vieira
Luciano, Onorato Jonas Fagherazzi, Luís Fernando da Silva, Antonio Luis Romagna,
Juraciara Paganella Peixoto, Diovane Freire Moterle, Soeni Bellé, Luís Carlos Diel
Rupp, Tatiani Secretti, Regina da Silva Borba, Maria Amélia Agnes Weiler e Jéssica
Bellé. Justificou a ausência o prof. Giovani Farina. A professora Roberta Schmatz está
com atestado médico. A reunião foi presidida pelo coordenador do curso Marcus André
Kurtz Almança, que agradeceu o apoio de todos no colegiado e desejou uma boa
reunião. As pautas da reunião foram: 1) Eleição do novo coordenador do curso de
Agronomia; 2) Processo de reconhecimento do curso de Agronomia; 3) Assuntos gerais.
Pauta 1 - Eleição do novo coordenador do curso de Agronomia. O prof. Marcus
informou aos presentes que durante o período de inscrições somente o prof. Luís
Fernando da Silva manifestou candidatura. Dessa maneira, abriu votação para
aprovação do nome do prof. Luís Fernando e todos aprovaram por unanimidade. O prof.
Marcus agradeceu a oportunidade como coordenador e desejou um excelente mandato
ao prof. Luís Fernando. O prof. Luís Fernando agradeceu a confiança e disse que está à
disposição de todos para fazer uma gestão atendendo as demandas do curso. O prof.
Marcus informou que devido ao processo de reconhecimento do curso, a troca de
coordenador ocorrerá somente após 05/08/22. Pauta 2 - Processo de reconhecimento
do curso de Agronomia. O prof. Marcus informou que os avaliadores já enviaram a
agenda prévia dos dias de avaliação e apresentou a mesma na reunião. O prof. Marcus
relembrou que a visita será in loco, porém em formato virtual. Dessa forma, as reuniões
serão todas via aplicativo. Foram debatidos alguns temas relacionados às demandas
estruturais para o dia de avaliação, a importância das reuniões com servidores e
estudantes, a organização dos documentos e informações do curso, dentre outros temas
relacionados à visita. Além disso, o prof. Marcus ressaltou a importância da atualização
dos currículos e envio de documentos comprobatórios. Pauta 3 - Assuntos gerais. Não
foram inseridas pautas nos assuntos gerais. Nada mais havendo a constar, eu, Marcus
André Kurtz Almança, encerro a presente ata que, será lida e aprovada via
compartilhamento do documento em e-mail pessoal e institucional dos membros do
colegiado com prazo para manifestação de concordância.


