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

ATA Nº 02/2022

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 13:30 horas, na sala

de Audios 2 do IFRS/Campus Bento Gonçalves, aconteceu reunião entre os membros

do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Agronomia. Estiveram presentes:

Marcus André Kurtz Almança; Rodrigo Vieira Luciano e Jônatan Muller. A professora

Roberta Schmatz e o professor Diovane Freire Moterle estão em licença por motivo de

saúde e o professor Otávio Dias da Costa Machado justificou ausência em virtude de

trabalho externo ao campus. Inicialmente o coordenador do curso, professor Marcus

Almança, deu as boas-vindas na reunião. A reunião teve as seguintes pautas:   1) Plano

de metas da coordenação do curso; 2) Relatório do NDE; 3) Assuntos gerais. 1) Plano

de metas da coordenação do curso: os presentes na reunião trabalharam diretamente

no documento trabalhado com os membros do NDE e finalizaram a análise dos itens

(criaram metas para cada item). Será solicitada uma revisão do documento pelos

membros do NDE. 2) Relatório do NDE: o prof. Marcus mencionou aos membros do

NDE que é necessário a elaboração de um relatório do NDE referente às bibliografias,

sendo esse relatório ferramenta de avaliação do curso. Nesse sentido foi apresentado o

relatório atual de bibliografias presentes na biblioteca, conforme o PPC atual do curso.

O prof. Marcus mencionou que algumas referências inseridas no PPC não foram

compradas até o momento e comentou que seria interessante fazer uma relação de

bibliografias que pudessem substituir no momento essas que não existem. Nesse

sentido, os profs. Jonatan e Rodrigo mencionaram que durante as gestões anteriores

da coordenação foram feitos levantamentos de livros que pudessem substituir aqueles

que ainda não foram comprados. O prof. Marcus informou que consultará o prof.

Giovani sobre esse levantamento feito e, se for o caso, fazer uma planilha com o

cenário atual das disciplinas do PPC. 3) Assuntos gerais: não foi adicionada mais

nenhuma pauta na reunião. Sem mais assuntos a tratar, os abaixo assinados

concordam com esse conteúdo.

_______________________
Marcus André Kurtz Almança

_______________________
Jônatan Muller

_______________________
Rodrigo Vieira Luciano
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