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Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezoito reuniu-se o colegiado do 2 
Curso de Agronomia com a presença dos seguintes membros: Prof. Paulo 3 
Roberto Grolli (Coordenador do Colegiado), Prof. Vitor Tavares (DER), Profa. 4 
Débora Cristina Nichelle Lopes (DZ), Prof. Luiz Fernando Spinelli Pinto (DS), 5 
Prof. Carlos Rogério Mauch (DFt), Prof. Fábio Clasen  Chaves (DCTA), Prof. 6 
Décio Souza Cotrim (DCSA) Prof. Uemerson Silva da Cunha (DFS),  Prof. 7 
Jorge Luiz Martins (CCQFA), Prof. Gustavo Maia Souza (IB), Prof. João Nelci 8 
Brandalise (DZG-IB), Prof.  Willian Silva Barros (IFM), os representantes 9 
discentes Lucas Martins Christ, Luiz Otávio Vergara de Vergara, Flávio Amaral 10 
Bueno, Roberta Jeske Kunde, Daniela Valmorbida e Daniela Lumertz da Luz 11 
para deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: I. Apreciação da Ata 12 
01/2018; II. Análise de pré-requisitos; III. Atividades curriculares de vivência; IV. 13 
Solicitações de quebra de pré-requisitos;V.  Plano de estágios; VI. Disciplinas 14 
optativas; VII. Situação da disciplina de Sistema de produção de forrageiras 15 
(0210169); VIII. Alterações projeto político pedagógico; IX. Número de vagas 16 
em disciplinas obrigatórias e, X. Outros assuntos. I. Apreciação da Ata 17 
01/2018: O professor Vitor Tavares sugeriu algumas correções gramaticais que 18 
foram aceitas. Colocada em apreciação a ATA foi aprovada com cinco votos 19 
favoráveis e oito abstenções (conselheiros ausentes na reunião referente à 20 
ATA em apreciação). II. Análise de pré-requisitos: O coordenador colocou o 21 
assunto em discussão solicitando que os membros da comissão de avaliação 22 
dos pré-requisitos relatassem o que a mesma havia discutido em relação ao 23 
tema. O professor Carlos Mauch relatou o trabalho da comissão comentando 24 
que a mesma acredita que em alguns casos haja exagero quanto ao número 25 
de pré-requisitos e em outros o pré-requisito parece não ser o mais adequado; 26 
salientou que a mesma deverá repassar as análises à Coordenação do 27 
colegiado, para que, caso o colegiado acredite que seja pertinente, estas sejam 28 
repassadas aos respectivos departamentos para que uma vez analisadas e 29 
aprovadas, sejas estas posteriormente enviadas ao colegiado para deliberação. 30 
O professor Gustavo Souza acredita que o mais adequado seria um currículo 31 
em que não funcionasse baseado em pré-requisitos pois, segundo ele, isto 32 
engessa o currículo e favorece o represamento dos alunos; o professor ressalta 33 
ainda que, visto que há casos em que o aluno obtém aprovação em disciplinas 34 
sem ter cursado os pré-requisitos, isto demonstra então que esses não seriam 35 
essenciais para cursar tais disciplinas. O professor Mauch salientou ainda que 36 
todas as possíveis alterações a serem feitas deverão ser realizadas todas em 37 
bloco, em uma única vez. III. Atividades curriculares de vivência: o 38 
coordenador relatou que a comissão de estudo e regulamentação das 39 
atividades curriculares vivenciais (ACV) se reuniu e elaborou uma proposta de 40 
formulário a ser utilizado na comprovação da realização de tais atividades 41 
pelos alunos. O professor Vitor Tavares apresentou o formulário ao colegiado 42 
salientando alguns aspectos, como a data limite para término da atividade e de 43 
envio do formulário ao colegiado. A sugestão foi de que o prazo para os 44 
departamentos enviarem os formulários ao colegiado deverá ser o semestre 45 
subsequente ao início da atividade. A discente Daniela da Luz sugere que seja 46 
discutido em nova reunião que haja um período específico para que sejam 47 
entregues estas atividades. A discente Roberta Kunde fez uma consideração 48 
sobre os alunos que já realizaram as atividades e que ainda não foram 49 



normatizadas. Após a discussão ficou decidido que o formulário proposto está 50 
adequado.  Para a formalização da atividade o procedimento será o seguinte: 51 
no início do semestre o aluno preenche o formulário com seus dados e o deixa 52 
com o professor orientador; no final do período o aluno deverá preencher o 53 
relatório e o formulário, completo, deverá ser aprovado pelo professor 54 
orientador e pelo departamento e enviado ao Colegiado. A responsabilidade de 55 
envio ao colegiado é do professor orientador. O envio dos formulários da ACVs, 56 
digitalizados, deverá ser feita pelos departamentos ao final de cada semestre, 57 
respeitando as datas de digitação de notas, via sistema SEI. A proposta 58 
descrita foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. IV. 59 
Solicitações de quebra de pré-requisitos: Prof. Grolli informou ao colegiado 60 
que havia várias solicitações de quebra de pré-requisitos impetradas junto ao 61 
colegiado e que, outras tantas haviam sido feitas diretamente ao COCEPE que, 62 
em quase todos os casos, deu parecer favorável aos solicitantes.  A maioria 63 
delas era para a disciplina de Irrigação e Drenagem. Houve ampla discussão 64 
em relação aos pré-requisitos, salientando-se pontos que já haviam sido 65 
discutidos no item I da reunião. A acadêmica Daniela da Luz comentou que 66 
quando há um número grande de alunos com o mesmo problema, deve-se 67 
pensar a respeito e verificar se isto não é causado pela própria instituição, 68 
através do seu sistema de pré-requisitos. O prof. William entende que no 69 
momento em que é possibilitado a um aluno a quebra de pré-requisito deve ser 70 
dado á todos. A professora Débora considera que o Colegiado deve ter uma 71 
postura própria, independente do COCEPE e, que se um há PPC aprovado 72 
este deve ser seguido. O professor Carlos Mauch se posicionou contrário às 73 
solicitações e fez uma intervenção salientando a importância do PPC e que, se 74 
está previsto pré-requisitos no mesmo, estes devem ser respeitados, 75 
independente da argumentação do aluno. O professor salientou que quando o 76 
problema foi criado pela instituição então sim deve-se conceder a quebra do 77 
pré-requisito. Após longa discussão sobre o tema sem que o colegiado 78 
conseguisse chegar a um acordo o Prof. Grolli sugeriu uma primeira votação 79 
para decidir se seria dado um encaminhamento único a todas as solicitações 80 
ou se seria analisado caso a caso. Foi decidido então analisar cada caso 81 
adotando-se a seguinte dinâmica: o coordenador apresentou as solicitações 82 
explicando os motivos alegados por cada aluno e o colegiado votou em cada 83 
caso. O acadêmico João Felipe Mallmann (15201272) solicitou quebra do pré-84 
requisito de estatística Básica para poder cursar Irrigação e Drenagem 85 
alegando que reprovou na disciplina e não conseguiu mais se matricular devido 86 
à falta de vaga. Neste caso a solicitação foi aprovada com nove votos 87 
favoráveis e quatro contrários. Todas as demais solicitações de quebra de pré-88 
requisito foram indeferidas conforme segue: Vicente Mello de Pelegrini 89 
(12101113), Silas Costa (11106674), Leandro Lucas Deliberalli (17104035), 90 
Joelmir de oliveira (13200408) Lucas Franco Frick (10100049) e Victor Lorea 91 
Valente (10200178) – todos quebra de Hidráulica (0190046) para Irrigação e 92 
Drenagem (0190047); Thaís Schmidt (0700053) e Lucas Nunes von Borowski 93 
(12105094) – Topografia II (0190042) para Irrigação e Drenagem (0190047); 94 
Jonatas Munari (12101066) – Física (0090095) para Construções Rurais 95 
(0190062); Pedro Teixeira (14101909) – Fisiologia Vegetal (0010024) para 96 
Horticultura Geral (0210077) e de Cálculo 1A (0100304) para Topografia I 97 
(0190057). No caso da aluna Daniela Farias Kaufmann (13100035): a 98 
acadêmica obteve quebra de pré-requisitos e, com isto, solicitou a matrícula em 99 



outra disciplina, de Manejo Integrado de Plantas Daninhas (0200031), para a 100 
qual as vagas estavam esgotadas. A aluna solicita então ao colegiado a 101 
abertura de uma vaga na turma M2 da referida disciplina. Colocado em 102 
votação, foi aprovada a solicitação com três abstenções. V. Plano de estágios: 103 
o coordenador relatou ao colegiado que, em conversa com os membros do 104 
núcleo de estágios, surgiu um questionamento sobre a validade do plano de 105 
estágio que os alunos que irão realizar o estágio Curricular Obrigatório devem 106 
entregar no colegiado. Considerando que se tornou uma mera formalidade e a 107 
dificuldade dos estagiários em conseguir as assinaturas das empresas, o 108 
núcleo acredita que este documento somente burocratiza mais o processo. 109 
Desta forma, foi proposto ao colegiado a exclusão deste documento do 110 
encaminhamento do ECO. A proposta foi aprovada por unanimidade. VI. 111 
Disciplinas optativas: Prof. Grolli explanou sobre o assunto informando que 112 
foram ofertadas somente 23 disciplinas optativas para o primeiro semestre de 113 
2018 e que a demanda é bem maior do que o número de vagas ofertado. 114 
Considerando o número de alunos matriculados no curso atualmente, 1.023, a 115 
demanda é alta. Além do baixo número de disciplinas ofertadas o número de 116 
vagas por turma também, normalmente, é reduzido. Com isto muitos alunos da 117 
Agronomia acabam tendo que cursar disciplinas em outros cursos para depois 118 
solicitar aproveitamento como optativa. Desta forma, o coordenador acredita 119 
que os departamentos devam ofertar mais disciplinas com maior regularidade 120 
ou então que seja revisto o número de créditos que os alunos devem cumprir 121 
em disciplinas obrigatórias que para o currículo quatro é de 22 créditos. 122 
Solicitou que os representantes levassem este assunto para ser debatido nos 123 
departamentos e para posteriormente voltarmos a discuti-lo no colegiado. Foi 124 
discutido ainda que, se uma determinada disciplina está criada e não está 125 
sendo ofertada, a mesma deva ser retirada do PPC da Agronomia. O Prof. 126 
Uemerson se manifestou informando que o departamento de Fitossanidade já 127 
se reuniu e deliberou que pretende aumentar o número de disciplinas optativas. 128 
Prof. Willian sugere que os alunos façam um abaixo assinado solicitando a 129 
demanda de ofertas que julgam necessários. VII. Situação da disciplina de 130 
Sistemas de Produção de Forrageiras (0210169): O coordenador relatou que 131 
durante o processo de matrícula especial vários alunos do curso de Zootecnia 132 
solicitaram matrícula na disciplina de Sistemas de Produção de Forrageiras e 133 
tiveram a solicitação negada pois não tinham o pré-requisito necessário. Isto 134 
ocorreu porque neste semestre a disciplina em questão foi ofertada no currículo 135 
três e no quatro também sendo que o código é o mesmo para ambas, mas o 136 
pré-requisito é diferente. Quando as solicitações de matrícula especial foram 137 
feitas havia sido verificado somente o pré-requisito do novo currículo, que é 138 
Agrometeorologia e que os alunos da Zootecnia não têm, mas, no currículo 139 
antigo (três) a disciplina de Sistemas de Produção em Forrageiras não tem pré-140 
requisito. Então, diante disto, os alunos da Zootecnia serão matriculados na 141 
referida disciplina através de solicitação especial de inclusão de matrícula. VIII. 142 
Alterações projeto político pedagógico: O coordenador relatou ao colegiado 143 
que observou haver diversos pontos do PPC da Agronomia que estão 144 
contraditórios ao longo do processo além de problemas relacionados à 145 
caracterização de algumas disciplinas, problemas com pré-requisitos e com 146 
outras atividades. Informou que será necessário fazer um estudo mais 147 
detalhado para posteriormente discutir as correções no colegiado e enviá-las 148 
ao COCEPE em bloco para aprovação e regularização do PPC. IX. Número de 149 



vagas em disciplinas obrigatórias: Foi relatado pelo coordenador os 150 
problemas ocorridos durante a matrícula do primeiro semestre letivo de 2018 151 
relacionados à falta de vagas em algumas disciplinas do curso. Salientou que, 152 
de acordo com as normas da instituição os departamentos devem ofertar para 153 
cada disciplina, no semestre, um número de vagas igual ao número de 154 
ingressantes por semestre mais, no mínimo, 10%. Muitos departamentos não 155 
estão cumprindo esta norma o que gera falta de vagas e represamento dos 156 
alunos. O acadêmico Lucas Christ sugere que se leve aos departamentos o 157 
número de reprovações das disciplinas para que se analisem as situações 158 
específicas. X. Outros assuntos: O coordenador relatou aos membros do 159 
colegiado que o número de abandonos do curso no ano de 2017 foi de 33 160 
alunos; informou que há, no momento seis alunos em situação de jubilamento; 161 
repassou aos presentes o Memorando Circular N.° 5/2018/GR/REITORIA 162 
referente aos trotes aos ingressantes e o Edital CPU N.° 3/2018 da Pró-Reitoria 163 
de Ensino – Coordenação de Pedagógica Universitária, a respeito da seleção 164 
de propostas de Práticas Pedagógicas. Nada mais havendo a tratar, fica 165 
lavrada a presente ata aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e 166 
dezoito. Prof. Paulo Roberto Grolli, Coordenador do Colegiado de Curso de 167 
Agronomia. 168 


