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1.	Apresentação	

Esse	 plano	 de	 gestão	 tem	 por	 objetivos	 atender	 a	 um	 dos	 requisitos	 para	 a	

candidatura	 ao	 cargo	 de	 Coordenador	 do	 Colegiado	 do	 Curso	 de	 Agronomia,	 da	

FAEM,	 conforme	 edital	 publicado	 em	 Outubro	 de	 2017.	 Nele	 estão,	 além	 de	 um	

breve	 repertório	 autobiográfico,	 a	 proposição	 dos	 objetivos	 e	 algumas	 metas.	

Também	estão	propostos	alguns	princípios	 fundamentais	de	gestão	acadêmica,	de	

modo	que	os	objetivos	e	metas	sejam	atingidos.	

Em	cumprimento	aos	demais	requisitos	para	candidatura	ao	cargo	de	Coordenador	

do	Colegiado	do	Curso	de	Agronomia	da	FAEM	faço	constar	que	tenho	formação	em	

Agronomia	 (FAEM-UFPel)	 e	 Licenciatura	 em	 Química	 (UCPel),	 Mestrado	 em	

Agroquímica	 (UFV)	 e	 Ph.D.	 obtido	 na	 Rutgers,	 The	 State	 University	 of	 New	 Jersey,	

devidamente	revalidado	no	Brasil	como	equivalente	ao	Título	de	Doutor	em	Ciência	

e	 Tecnologia	 de	 Agroindustrial	 (DCTA)	 emitido	 pela	 UFPel.	 Sou	 professor	 do	

Departamento	 de	 Ciência	 e	 Tecnologia	 Agroindustrial	 da	 FAEM	 e,	 no	 segundo	

semestre	 de	 2017,	 ministro	 aulas	 nas	 seguintes	 disciplinas	 obrigatórias	 para	 a	

Agronomia:	Química	 I	e	Tecnologia	Agroindustrial	 I,	 II	e	 III;	e,	atualmente,	sou	um	

dos	representantes	do	DCTA	junto	ao	colegiado	do	curso	de	Agronomia.			

No	que	tange	ao	engajamento	na	formação	de	pessoas,	na	orientação	de	graduação	e	

de	 pós-graduação,	 e	 na	 produção	 intelectual,	 tudo	 está	 devidamente	 relatado	 na	

Plataforma	Lattes.	
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2.	Princípios	e	pressupostos	de	trabalho	

Cumprimento	 das	 normas	 e	 atribuições	 que	 estão	 estabelecidas	 no	 estatuto	 da	

UFPel,	no	regimento	geral	da	UFPel,	nas	resoluções	do	COCEPE	que	dispõe	sobre	o	

regulamento	 do	 ensino	 de	 graduação	 e	 no	 regimento	 do	 Colegiado	 do	 curso	 de	

Agronomia	da	FAEM.	

Aproximação	 com	as	unidades	acadêmicas	 e	departamentos	para	o	 entendimento,	

apropriação,	execução	e	melhorias	do	currículo	da	Agronomia.	

Interação	com	demais	cursos	de	graduação,	em	especial	Zootecnia.	

Visibilidade	 das	 necessidades,	 ações	 e	 impactos	 das	 atividades	 do	 Colegiado	 e	 do	

Curso	de	Agronomia.	

Gestão	 compartilhada	 com	 as	 unidades,	 departamentos	 e	 categorias	 docente,	

discente	e	técnicos	administrativos	em	educação.	

Integração	 entre	 disciplinas	 do	 mesmo	 semestre	 letivo	 (cronogramas	 e	 gestão	

compartilhada).	

Interação	do	Curso	com	os	diversos	setores	da	sociedade.	

Atualização	e	diversidade.	

Empreendedorismo.	

Ciência,	tecnologia	e	inovação.	

Internacionalização.	

Agilidade.	

	

3.	Objetivos	

Criar	um	ambiente	de	trabalho	onde	o	atendimento	às	demandas	e	a	resolução	dos	

problemas	ocorra	de	forma	eficiente	e	harmoniosa.	

Manter	 diálogo	 e	 espaços	 de	 discussão	 acerca	 de	 temáticas	 atuais,	 importante	 e	

relevantes	na	formação	de	pessoas,	e	na	capacitação	de	profissionais	em	Agronomia.	

Criar	espaços	para	discussão	e	popularização	da	ciência,	tecnologia	e	inovação.	

Promover	condições	para	reduzir	a	evasão.	

Promover	uma	identificação	do	discente	já	nos	primeiros	semestres	do	curso	com	a	

atividade	profissional	de	Eng(a).	Agrônomo(a).	
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Promover	 uma	 aproximação	 das	 disciplinas	 do	 ciclo	 básico	 com	 as	 do	 ciclo	

profissional	com	inserção	de	docentes	da	FAEM	nas	disciplinas	do	ciclo	básico.		

Promover	 condições	 para	 que	 o	 curso	 de	 Agronomia	 da	 FAEM	 alcance	 nota	 5	 no	

ENADE.	

Buscar	melhorias	para	a	infraestrutura	dos	espaços	de	ensino	e	aprendizagem.		

Atuar	 em	 colaboração	 com	 os	 departamentos,	 centros	 e	 institutos	 responsáveis	

pelas	disciplinas	para	manutenção	dos	planos	de	ensino	das	disciplinas	atualizados.	

Buscar	 a	 garantia	 da	 disponibilidade	 do	 número	 mínimo	 de	 exemplares	 da	

bibliografia	básica	e	complementar	de	cada	disciplina	na	biblioteca.	

Realizar	reuniões	periódicas	do	colegiado	de	curso.		

Realizar	reuniões	periódicas	com	o	núcleo	docente	estruturante.	

Realizar	reuniões	pedagógicas	com	os	departamentos	para	discutir	a	necessidade	de	

atualização	 ou	 alteração	 dos	 planos	 de	 ensino	 das	 disciplinas,	 bem	 como	 da	

necessidade	de	oferta	de	novas	disciplinas.	

Limitar	ao	estritamente	necessário	os	pré-requisitos	para	cursar	disciplinas.	

Regularizar	a	atuação	de	professore(a)s	orientadore(a)s.	

Realizar	reuniões	para	avaliar	o	desempenho	dos	discentes	e	estabelecer	estratégias	

para	sua	melhoria	quando	necessário.	

Realizar	 reuniões	 para	 avaliar	 o	 desempenho	 dos	 docentes	 nas	 disciplinas	 e	

estabelecer	estratégias	para	sua	melhoria	quando	necessário.	

Implantar	e	implementar	um	programa	de	Tutoria.	

Promover	a	mobilidade	acadêmica.	

Estimular	iniciativas	e	ações	de	empreendedorismo.	

Aproximar	o	curso	do	setor	produtivo	e	organizar	um	planejamento	para	 inserção	

de	estagiário(a)s	nos	diversos	setores	de	atuação	do(a)	Eng.	Agrônomo(a).	

Prospectar	 recursos	para	melhor	 atender	o	universo	de	 aluno(a)s,	 pois	não	há	no	

momento	atual	expectativa	da	redução	do	número	de	ingressantes.	

Trabalhar	em	consonância	com	a	direção	da	FAEM	e	a	administração	da	UFPel	na	

defesa	 dos	 interesses	 do(a)s	 aluno(a)s	 do	 curso	 de	 Agronomia	 a	 fim	 de	 obter	 os	

recursos	necessários	qualificar	sua	formação.	

	


