
Parecer n°: 05/2022 – Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino - CAGE

Assunto: Solicitação de parecer referente a proposta recebida (proposta única submetida e
homologada) do processo de escolha de um novo curso no eixo de Recursos Naturais para o
Campus Restinga.

Relator: Felix Nicolai Delling

I. Relato

Trata-se de solicitação recebida em 28 de julho de 2022, enviada pela Coordenação de

Desenvolvimento Institucional do Campus Restinga, para pronunciamento da Comissão de

Avaliação e Gestão de Ações de Ensino do Campus Restinga quanto à emissão de parecer

referente ao processo de escolha de um novo curso no eixo de Recursos Naturais para o Campus

Restinga, conforme estabelecido no edital 019/2022. Junto com o e-mail, recebemos o EDITAL

CAMPUS RESTINGA Nº 019/2022 – ESCOLHA DE NOVO CURSO PARA O CAMPUS

RESTINGA, e ANEXO I – FORMULÁRIO PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTA DE CURSO.

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;

b) Perspectivas de integração do curso proposto com os interesses de ensino, pesquisa, extensão

e prestação de serviços da Área do CNPq.

II. Parecer da Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino

Em um contexto histórico, nos últimos quatro anos, o eixo tem apresentado propostas

de projetos de ensino que foram contempladas com bolsas de ensino, em 2022 – Produção e

Uso de Plantas Medicinais; em 2021 – Produção e Uso de Plantas Medicinais no Campus

Restinga: Construção de um Espaço Pedagógico e Sustentável; em 2020 – Produção e Uso de

Plantas Medicinais no Campus Restinga: Construção de um espaço Pedagógico e Sustentável;

em 2019 – Agroecologia e Saúde no Centro de Atenção Psicossocial; Feira de Produtos



Orgânicos do IFRS.

O parecer contempla necessariamente a estrutura da proposta, onde constata-se a

existência da integração do curso proposto com o ensino e na prestação de serviços do

Campus vinculados ao Eixo de Recursos Naturais e à grande área do CNPq, de Ciências

Agrárias. A proposta vislumbra o aumento da demanda no eixo, e consequentemente um

aumento de projetos e serviços, existindo uma perspetiva para o desenvolvimento de inúmeras

ações integradas entre ensino, pesquisa e extensão em várias áreas de conhecimento do CNPq.

Porto Alegre, 04 de agosto de 2022.

_____________________________________________
Mário Augusto Correia San Segundo

Coordenador Comissão de Avaliação e Gestão de Ensino
IFRS – Campus Restinga.
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