
COLEGIADO DO CURSO DE AGRONOMIA 1 

ATA 01/2019 2 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove reuniu-se o colegiado 3 

do Curso de Agronomia com a presença dos seguintes membros: Professores Paulo 4 

Roberto Grolli (Coordenador do Colegiado), Carlos Rogério Mauch (DFt), Vitor 5 

Emanuel Quevedo Tavares (DER), Uemerson Silva da Cunha (DFs), Luiz Fernando 6 

Spinelli Pinto (DS), Caroline Scherer (DB), Vera Lúcia  Bobrowski (DZG), Paulo Sérgio 7 

Kuhn (IFM-DF), Carlos Antônio Pereira Campani (IFM –DME) e os representantes 8 

discentes Roberta Jeske Kunde Matheus Schneider Klaus, Silvio Thiago de O. 9 

Raphaelli e Fernando Henrique Uehara, para deliberar sobre os seguintes pontos de 10 

pauta: I. Apreciação da Ata 09/2018; II. Relato do processo referente à disciplina 11 

de estatística Básica; III. Recurso contra indeferimento do aproveitamento de 12 

disciplina do acadêmico Édson Soares; IV. Solicitação para estágio na FAEM de 13 

aluno estrangeiro na área de Horticultura; V. Situação do aluno Douglas Bolacel 14 

Braga; VI. Discussão sobre a curricularização da extensão; VII. Núcleo de 15 

Estágios; VIII. Controle de frequência dos discentes; IX. Coordenador adjunto; X. 16 

Recepção dos alunos ingressantes e XI. Outros assuntos. I. Apreciação da Ata 17 

09/2018; a ATA foi aprovada com onze votos favoráveis e duas abstenções de 18 

conselheiros que não estavam presentes na reunião a que se refere a ATA. II. Relato 19 

do processo referente a disciplina de Estatística Básica (processo SEI 20 

23110.060307/2018-55): o Prof. Grolli relatou o processo aos demais membros do 21 

Colegiado, explicando o andamento do mesmo e salientando alguns aspectos da 22 

conversa tida com os professores do Núcleo de Articulação com as Coordenações de 23 

Curso (NUAC), ao qual foi chamado a prestar esclarecimentos. O Prof. Carlos 24 

Campani, representante do DME, se manifestou em relação a disciplina de Cálculo, 25 

informando que há uma preocupação do departamento com problemas em relação a 26 

didática das aulas, e que o departamento está empenhado em resolver tal situação. Em 27 

relação a Estatística, o mesmo informou que os professores que atendem esta área 28 

estão com sobrecarga de horas aula na graduação e, talvez isso tenha dificultado a 29 

troca do professor envolvido no processo para 2019/1. O discente Matheus klaus se 30 

manifestou dizendo que os professores devem ser cobrados sim, mas também os 31 

alunos, pois, reconhece que muitas oportunidades de aulas extras são dadas e muitas 32 

vezes não são aproveitadas. Prof. Grolli propôs aos presentes que o responsável pela 33 



Disciplina de Introdução à Agronomia convidasse um professor de cálculo do DME 34 

junto com um aluno mais antigo no curso, para divulgar o projeto Gama e para tentar 35 

alertar os alunos para a importância do Cálculo na formação agronômica. III. Recurso 36 

contra indeferimento do aproveitamento de disciplina do aluno Édson Soares: o 37 

coordenador relatou o caso explicando que o referido aluno havia solicitado o 38 

aproveitamento da disciplina de Agricultura e Ciência do Meio Ambiente como Ecologia 39 

do curso de Agronomia e que, quando de tal solicitação, a mesma foi negada pelo 40 

professor da disciplina. Contudo, aproveitamento da mesma disciplina havia sido 41 

concedido a outro colega. O que o coordenador relatou que diante da situação já havia 42 

concedido o aproveitamento ao aluno e dado o devido encaminhamento. O colegiado 43 

referendou a decisão do coordenador por unanimidade.  IV. Solicitação para estágio 44 

de aluno estrangeiro na área Horticultura da FAEM (processo SEI 45 

23110.0050060/2019-95); o prof. Grolli relatou a solicitação encaminhada ao Colegiado 46 

do Curso pela CRInter na qual um aluno Canadense solicita estágio na FAEM na área 47 

de Horticultura. O coordenador já havia conversado informalmente com o representante 48 

do departamento de Fitotecnia no Colegiado, Prof. Carlos Mauch que relatou que havia 49 

conversado informalmente com outros professores da área no departamento e se 50 

manifestou favorável a vinda do aluno. Aprovado por unanimidade. V. Situação do 51 

aluno Douglas Bolacel Braga (processo SEI 23110.001032/2019-07); o referido 52 

processo trata do encaminhamento do jubilamento do aluno e já era de conhecimento 53 

de todos os membros do colegiado. O coordenador apenas atualizou as informações 54 

em relações às solicitações feitas pelo COCEPE e CG no processo. Diante das 55 

informações e demais manifestações o colegiado decidiu que deve ser atendida a 56 

demanda do COCEPE, enviando toda a documentação solicitada referente ao 57 

processo mencionado e seja deixado que o COCEPE faça a valiação e deliberação a 58 

respeito do assunto. Aprovado por unanimidade. VI. Discussão sobre a 59 

curricularização da extensão, conforme solicitado no item VI, da Ata 09/2018; em 60 

relação ao tema a Prof. Caroline Scherer relatou que o Departamento de Botânica 61 

concluiu que nas disciplinas ofertadas à Agronomia não teria como incluir horas de 62 

extensão, mas que o mesmo possui vários projetos de extensão que os alunos 63 

poderiam participar. A Prof. Vera Bobrowski informou que também possui projetos de 64 

extensão que estão à disposição dos alunos do Curso de Agronomia. Como os demais 65 

departamentos não haviam feito a discussão solicitada pelo colegiado o coordenador 66 

solicitou novamente que os professores levem o tema aos seus departamentos para 67 



discutir como e quais disciplinas podem incluir atividades de extensão e tragam na 68 

próxima reunião que será realizada, provavelmente, no final do mês de março; alguns 69 

membros do colegiado comentaram que a questão da curricularização da extensão 70 

está bastante confusa e que gostariam que houvesse maiores esclarecimentos por 71 

parte da administração central. Assim, solicitaram que o coordenador convide as 72 

pessoas responsáveis por este tema para que venham até a FAEM para esclarecer as 73 

dúvidas e promover uma discussão a respeito do assunto. O coordenador disse que irá 74 

fazer com a PREC e a SEC para agendar uma data e irá divulgar a todos os 75 

professores do curso. VII. Núcleo de estágios: Prof. Grolli informou que o Prof. Carlos 76 

Mauch solicitou sua saída do Núcleo. Relatou que o núcleo demanda bastante 77 

envolvimento no encaminhamento dos estágios pois estão saindo para estágio 78 

curricular em torno de 70 alunos a cada semestre e isto envolve contatos com 79 

empresas, orientação dos alunos e encaminhamento da documentação. Como 80 

atualmente somente o prof. Daniel Bernardi está no núcleo junto com a TA Aline 81 

Mathies, que é a secretária do Colegiado, há uma sobrecarga de trabalho para os dois. 82 

Desta forma há necessidade urgente de outra pessoa para atuar no núcleo. Lembrou o 83 

colegiado que no PPC da Agronomia e nas normas do núcleo está aprovado que o 84 

mesmo seria composto por dois professores e um técnico administrativo. Foi sugerido 85 

pelos conselheiros que seja realizado um processo via SEI, solicitando um novo técnico 86 

para atender a demanda atual de trabalho. VII. Controle da frequência dos 87 

discentes; o coordenador reiterou a obrigatoriedade do controle da frequência nas 88 

aulas e sua digitação no Cobalto, em no máximo sete dias a após a aula. Isto foi 89 

solicitado aos coordenadores pela PRE e PRAE. Por exemplo, os alunos que recebem 90 

auxílios da PRAE, se não estiverem frequentes, podem ter seus benefícios cortados 91 

antes do final do semestre e estes benefícios serem repassados a outros que estão na 92 

fila de espera. Solicitou que os membros divulguem aos departamentos tal 93 

obrigatoriedade. IV. Coordenador adjunto: O Prof. Grolli relatou os transtornos que 94 

ocorrem toda vez que o coordenador precisa se afastar, para férias ou por algum outro 95 

motivo, sendo que, como não existe a figura do coordenador adjunto, o conselheiro 96 

mais antigo deveria assumir o colegiado. Como o colegiado é formado por professores 97 

de diversos departamentos, inclusive de fora da FAEM, fica bem difícil conseguir 98 

gerenciar a situação. Assim, sugere que seja feita alteração no regimento do curso de 99 

Agronomia e incluída a figura do coordenador adjunto. O colegiado decidiu que o 100 

regimento deverá ser revisto e, em uma próxima reunião, o tema será tratado. X. 101 



Recepção dos alunos ingressantes: o prof. Grolli informou aos conselheiros que a 102 

recepção dos alunos ingressantes será no dia onze de março, as nove horas no Salão 103 

Nobre da FAEM. A direção está encarregada da organização da recepção dos alunos 104 

da Agronomia e Zootecnia. Após a recepção oficial pela direção da unidade o 105 

coordenador do colegiado irá apresentar o curso e passar algumas informações sobre 106 

o funcionamento da universidade e do curso de Agronomia. Após, os alunos serão 107 

levados, por acadêmicos do PET e do DANV, para conhecer o campus e as salas 108 

aonde terão aula e, posteriormente serão conduzidos ao CTG aonde será oferecido um 109 

almoço organizado pela direção e pelo DANVO acadêmico Matheus Klaus solicitou na 110 

disciplina de Introdução à Agronomia seja disponibilizado um espaço para que o Danv 111 

possa conversar com os alunos e dar orientações pertinentes para vida acadêmica. XI. 112 

Outros assuntos: Prof. Grolli relatou sobre a reunião do PDU ocorrida em 27/02/2019 113 

na direção da FAEM aonde foram tratados assuntos referentes ao combate à evasão e 114 

reprovação nos cursos da FAEM. Uma das ideias discutidas nesta reunião foi a de 115 

criação de um projeto de disciplinas de reforço, voltadas às disciplinas básicas do 116 

curso. Em uma próxima reunião este assunto deverá ser tratado melhor e solicitou aos 117 

membros do colegiado que levassem o tema aos departamentos para ser debatido O 118 

aluno Fernando Uehara relatou que a Prof. Andreia Bacarin está realizando uma 119 

campanha de doação de jalecos com a finalidade de realizar um brechó solidário sendo 120 

que a renda arrecadada será revertida a um projeto que trata de câncer de mama. 121 

Nada mais havendo a tratar, fica lavrada a presente ATA aos vinte e oito dias do mês 122 

de fevereiro de dois mil e dezenove. Prof. Paulo Roberto Grolli, Coordenador do 123 

Colegiado de Curso de Agronomia. 124 


