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Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito reuniu-se o colegiado do Curso 2 
de Agronomia com a presença dos seguintes membros: Prof. Paulo Roberto Grolli 3 
(Coordenador do Colegiado), Prof. Vitor Tavares (DER), Profa. Débora Cristina 4 
Nichelle Lopes (DZ), Prof. Edgar Ricardo Schöffel (DFt), Prof. Fábio Clasen Chaves 5 
(DCTA), Prof. Mário Duarte Canever (DCSA) Prof. Uemerson Silva da Cunha (DFS, 6 
Profa. Juliana Aparecida Fernando (IB), Prof.  Willian Silva Barros (IFM), Prof. Paulo S. 7 
Kuhn (DF) e os representantes discentes Roberta Jeske Kunde, Daniela Valmorbida e 8 
Daniela Lumertz da Luz para deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: I. 9 
Apreciação da Ata 02/2018; II. Análise de solicitações de quebra de pré-requisitos; III. 10 
Aproveitamentos de disciplinas; IV. Alunos em situação de jubilamento; V. Solicitação 11 
de turma especial da disciplina de Irrigação e Drenagem VI. Considerações sobre o 12 
projeto Pedagógico da Agronomia; VII. Oferta de disciplinas optativas; VIII. 13 
Encaminhamento das Atividades curriculares de vivência (ACV) e IX. Outros assuntos. 14 
I. Apreciação da Ata 02/2018: O professor Vitor Tavares sugeriu algumas correções 15 
gramaticais que foram aceitas. Ata aprovada com oito votos favoráveis e três 16 
abstenções (conselheiros ausentes na reunião referente à ATA em apreciação). II. 17 
Análise de solicitações de quebra de pré-requisitos: O coordenador relatou as 18 
solicitações de quebra de pré-requisito: aluno Cesar Sastre (17200116) que solicitou 19 
quebra de pré-requisito de Genética (0050063) para o componente curricular de 20 
Melhoramento e Reprodução Animal (0240055). Indeferido por seis contrários e duas 21 
abstenções; aluno Otávio dos Santos Larossa (15201281) quebra de pré-requisito de 22 
Estatística Básica (0100226) para Irrigação e Drenagem (0190047) deferido com sete 23 
votos favoráveis, dois 02 contrários e duas abstenções. III. Aproveitamentos de 24 
disciplinas: o acadêmico Patrick da Silva Silva (14200007) solicita aproveitamento do 25 
componente curricular Metodologia Científica e Tecnológica (0960075) do Curso de 26 
Engenharia Hídrica como disciplina optativa para o curso de Agronomia – deferido; o 27 
acadêmico Hugo Spegiorin Julio (14200664) solicita aproveitamento de Clima e Meio 28 
Ambiente (D000386) como componente curricular optativo – deferido.  IV. Alunos em 29 
situação de jubilamento: foi relatado pelo coordenador a situação dos casos de 30 
jubilamento tratados no colegiado no ano de 2017 os quais estão cumprindo com o 31 
acordo feito com o coordenador naquele período. O coordenador relatou cinco novos 32 
casos de alunos que entraram e período de jubilamento de acordo a resolução 33 
02/2006 do COCEPE: Ligiane Duarte Simões ((09200157); Eduardo Cardoso de 34 
oliveira (09200154), Renan Machado Kaufmann (09100063), Douglas Bolacel Braga 35 
(09200173) e Ricardo Dessbesell (09200141). Foi decidido por unanimidade pelo 36 
colegiado que será feito o encaminhamento do processo de jubilamento de acordo 37 
com o artigo 4 da referida resolução. O professor Mário Canever sugeriu que seja 38 
solicitado ao CRA que informe ao colegiado do curso os alunos que estão em situação 39 
de pré-jubilamento, já quando estiverem por volta do 6° semestre. V. Solicitação de 40 
turma especial da disciplina de Irrigação e Drenagem: o coordenador relatou a 41 
solicitação do acadêmico Rafael Silva da Silva encaminhada ao colegiado, solicitando 42 
a oferta de uma turma de Irrigação e Drenagem em regime especial. Informou que isto 43 
é possível de acordo com o regimento da UFPel e que se aplica em alguns casos, 44 
mas, que primeiramente deve haver a concordância dos professores do componente 45 
curricular e anuência do coordenador do curso. Como foi entregue ao responsável 46 
pelo componente curricular uma cópia da solicitação, o coordenador solicitou a 47 
manifestação do mesmo. O professor Vitor Tavares relatou então que os docentes da 48 
área não estão de acordo pois, verificaram que os alunos da lista de solicitação não 49 
estão todos na mesma situação, sendo que alguns podem cursar a disciplina com 50 
tempo hábil para finalização do curso sem impedimento de realização do estágio 51 
curricular obrigatório. Assim sendo, a solicitação foi indeferida. VI. Considerações 52 
sobre o projeto Pedagógico da Agronomia: o coordenador salientou o fato de que 53 
se faz necessário iniciar uma discussão a respeito do PPC uma vez que estão sendo 54 



observados alguns problemas para a execução do mesmo e que há conflitos de 55 
informações dentro do texto do PPC em diferentes capítulos. Informou que irá 56 
convocar uma reunião do NDE para tratar do assunto e trará as informações na 57 
próxima reunião do colegiado.  VII. Oferta de disciplinas optativas; o coordenador 58 
comentou que dos setenta e três componentes curriculares optativos cadastrados no 59 
PPC da Agronomia vinte e cinco deles nunca foram ofertados, em dois anos e meio, 60 
desde a implantação da nova grade curricular. Assim sendo, sugeriu que fosse 61 
verificada a possibilidade de exclusão daqueles componentes curriculares que não 62 
sejam ofertados por três semestres consecutivos. Após discussão sobre o tema foi 63 
decidido que os representantes dos departamentos levariam o assunto a 64 
conhecimento dos mesmos e que, na próxima reunião do colegiado seria deliberado a 65 
respeito do assunto. Ficou decidido também que será solicitado aos departamentos 66 
que informem ao colegiado até o final do mês de maio os componentes curriculares 67 
optativos que serão ofertados para o segundo semestre letivo de 2018. Foi salientado 68 
ainda que, além de muitos componentes curriculares optativos não serem 69 
regularmente ofertados, normalmente, muitos destes têm colisão de horário. O 70 
coordenador orientou os alunos a organizarem uma demanda por componentes 71 
curriculares optativos para solicitar aos professores a oferta em horários que 72 
favoreçam a que um maior número de alunos consiga se matricular. VIII. 73 
Encaminhamento das Atividades curriculares de vivência (ACV): foi informado 74 
novamente como devem ser encaminhados os comprovantes das ACVs ao colegiado 75 
e solicitado que os representantes dos departamentos repassem tal informação a 76 
todos os colegas docentes; IX. Outros assuntos: não houve outros assuntos tratados. 77 
Nada mais havendo a tratar, fica lavrada a presente ATA aos quatro dias do mês de 78 
maio do ano de dois mil e dezoito. Prof. Paulo Roberto Grolli, Coordenador do 79 
Colegiado de Curso de Agronomia. 80 




