
PARECER CAGPPI - CAMPUS RESTINGA Nº 04/2022

Em atendimento à solicitação de emissão de parecer a respeito do "EDITAL CAMPUS

RESTINGA Nº 019/2022 - ESCOLHA DE NOVO CURSO PARA O CAMPUS RESTINGA",

especificamente em relação à proposta do Curso Superior de Tecnologia em

Agroecologia, a Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI)

Campus Restinga vem por meio deste apresentar seu parecer FAVORÁVEL à proposta

apresentada.

Junto ao parecer sobre a proposta de curso, discorremos a seguir sobre a análise

realizada em relação à(s):

a) existência e viabilidade da integração do curso proposto com os projetos de

ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviços do Campus vinculados à

Área do CNPq:

i) O curso Técnico em Agroecologia integrado ao ensino médio, o qual

apresenta verticalização para o curso proposto, já proporciona uma série

de projetos de pesquisa e inovação vinculado à área de recursos

naturais, destacados na página 11 do texto da proposta: "pomar

agroecológico, horta comunitária - área onde são realizados os

experimentos de pesquisa a campo; um minhocário e um relógio do

corpo humano; diversas atividades de plantio de árvores para a

arborização do campus; um meliponário; uma bioconstrução e um

laboratório, em fase de construção, para as atividades relacionadas à

agroecologia". O curso proposto tem potencial de agregar ainda mais

conhecimento e práticas aos projetos de pesquisa e inovação a serem

desenvolvidos nos próximos anos.

ii) como citado no texto da proposta (página 11), a agroecologia tende a

ser propriamente uma área de atuação multidisciplinar, incorporando

conhecimentos de múltiplas áreas do conhecimento, com um potencial

de colocar em prática a integração de equipes multidisciplinares em

projetos de pesquisa, inovação e empreendedorismo.

b) perspectivas de integração do curso proposto com os interesses de ensino,

pesquisa, extensão e prestação de serviços da Área do CNPq:

i) O curso proposto está de acordo com o objetivo de verticalização do

eixo de Recursos Naturais, previsto no Plano de Desenvolvimento

Institucional 2019-2023 do IFRS (página 217).

ii) O curso proposto tem verticalização no eixo de Recursos Naturais com

o curso de Especialização em Agroecologia, que está previsto para



ofertar a primeira turma no segundo semestre de 2022, em parceria

com os Campi Viamão e Alvorada. Considerando a existência do atual

curso Técnico em Agroecologia do Campus Restinga, tem-se o ciclo

completo de verticalização, proporcionando uma formação completa

dos estudantes nos diferentes níveis de ensino.

iii) O curso proposto apresenta um potencial de aplicação da

curricularização da pesquisa como princípio pedagógico para o processo

de ensino-aprendizagem. Sendo assim, sugere-se que esse aspecto seja

levado em consideração quando da elaboração do projeto pedagógico

do curso.
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