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

ATA Nº 03/2022

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 13:30 horas, na sala A-216

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, Jônatan Muller e Diovane Moterle. A

professora Roberta Schmatz está de 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) Aprovação do relatório de

bibliografias do NDE; 2) Plano de metas da coordenação; 3) Reconhecimento do curso

de Agronomia; 4) Assuntos gerais. 1) Aprovação do relatório de bibliografias do NDE:

O prof. Marcus apresentou relatório referente às bibliografias, conforme documento

que já havia sido disponibilizado aos membros do NDE para análise. O documento fez

um relato da elaboração dos bibliografias do curso, conforme PPC, e incluiu documento

de revisão das bibliografias no acervo que poderiam substituir essas. A lista de

bibliografias substitutas é oriunda de trabalho feito na gestão do prof. Giovani Farina. O

NDE sugere no relatório que essa lista atualizada seja utilizada no momento de revisão

do PPC do curso (com os ajustes necessários, se houver). O relatório foi aprovado. 2)

Plano de metas da coordenação: o prof. Marcus apresentou o plano de metas

elaborado até o momento e mencionou que seria importante que a versão final seja

aprovada na próxima gestão do prof. Luís Fernando, visto que as atividades previstas no

plano irão impactar a nova gestão. O documento será finalizado na nova gestão, que

assumirá após o processo de reconhecimento do curso. Foi acordado que esse

documento estará disponível para os avaliadores. 3) Reconhecimento do curso de

Agronomia: o prof. Marcus apresentou um panorama das atividades que ainda

precisam ser finalizadas para a visita de reconhecimento do curso e as tarefas foram

divididas entre os membros do NDE, como por exemplo contato com os estudantes,

documentos de docentes, revisão de bibliografias, dentre outras atividades previstas

na agenda. 3) Assuntos gerais: não foi adicionada mais nenhuma pauta na reunião.

Sem mais assuntos a tratar, os abaixo assinados concordam com esse conteúdo.
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