
COLEGIADO DO CURSO DE AGRONOMIA 1 

ATA 04/2019 2 

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezenove reuniu-se o colegiado do Curso de 3 

Agronomia com a presença dos seguintes membros: Professores Paulo Roberto Grolli 4 
(Coordenador do Colegiado), Carlos Rogério Mauch (DFt), Volnei Krause Kohls (DCSA), Vitor 5 

Emanuel Quevedo Tavares (DER), Uemerson Silva da Cunha (DFs), Débora Cristina Nichelle 6 
Lopes (DZ), Caroline Scherer (DB), Vera Lucia Bobrowski (DZG), Denise dos Santos Colares 7 

de Oliveira (CCQFA), os representantes discentes Silvio Thiago de O. Raphaelli e Fernando 8 
Henrique Uehara, para deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: I. Apreciação da Ata 9 

03/2019; II. Curricularização da Extensão; III. Readequações do PPC 2016 às 18 semanas 10 
semestrais- pré-requisitos disciplinas optativas e do estágio curricular, disciplinas optativas 11 

e atividades complementares; IV. Indicação de representantes para o Núcleo de 12 
Bacharelados; V. Solicitação de aproveitamento de disciplinas optativas; VI. Outros 13 
assuntos. I. Apreciação da Ata 03/2019: aprovada com dez votos favoráveis e duas abstenções. 14 
II. Curricularização da Extensão: houve breve relato sobre as discussões ocorridas na reunião 15 

realizada com a PRE e a PREC. O professor Grolli apresentou o manual de curricularização da 16 
extensão e relatou acerca do assunto tratado na reunião do NDE realizada no dia 31 de maio. 17 
Informou que o NDE sugeriu ao Colegiado três formas de curricularização da extensão: criação 18 

de uma disciplina específica de extensão em cada departamento da Agronomia, destinar 1/3 da 19 
carga horária do Estágio Obrigatório para a extensão e/ou utilizar parte da carga horária das 20 

disciplinas obrigatórias como extensão, nas quais isto seja possível. O professor salientou que no 21 
primeiro caso, para que isso ocorra, haverá um aumento da carga horária dos departamentos, a 22 

menos que seja feita uma redução da carga horária de outras disciplinas. A Profa. Vera 23 
Bobrowski relatou a experiência do curso de Biologia e sua transição curricular. Após ampla 24 

discussão sobre o tema e surgiu a dívida se o curso deveria realizar a curricularização da 25 
extensão agora, até o mês de agosto para encaminhar juntamente com as outras alterações do 26 

PPC que devem ser feitas imediatamente ou se seria mais adequado aguardar mais tempo para 27 
possibilitar mais discussão sobre o assunto. Diante das diversas manifestações o Prof. Grolli deu 28 

encaminhamento do assunto apresentando duas propostas: a) implementação imediata da 29 
curricularização da extensão e b) deixar a curricularização da extensão para ser implementada até 30 

2021. Colocado em votação venceu a proposta b, com 12 votos a favor e uma abstenção. Depois 31 
disto foi definido um prazo para que sejam feitas discussões nos departamentos sobre o tema a 32 

fim de definir como serão implantadas as alterações referentes a curricularização da extensão. 33 
Definiu-se a data de 15/09/2019 para que os departamentos façam a discussão para, 34 

posteriormente, ser realizada uma reunião do Colegiado para encaminhamento do assunto. O 35 
Prof. Carlos Mauch solicitou que seja enviado aos departamentos a ATA do NDE e as demais 36 

informações tratadas no colegiado acerca do tema para que não haja interpretações equivocadas. 37 

III. Readequações do PPC 2016 às 18 semanas semestrais- pré-requisitos disciplinas 38 
optativas e do estágio curricular, disciplinas optativas e atividades complementares: o 39 
coordenador, prof. Grolli informou que, conforme calendário da CEC, o curso de Agronomia 40 

deverá ingressar com o as alterações do PPC no período de agosto a dezembro de 2019, mas, que 41 
quanto antes isto for feito melhor será para o andamento do curso. Foi definido que o novo 42 

formulário de Caracterização dos Componentes Curriculares será enviado aos departamentos e 43 
que, ao modelo será acrescido um novo item aonde deverão ser incluídos os assuntos a serem 44 

abordados na disciplina. Ficou definido ainda que a data limite para os departamentos enviarem 45 
ao colegiado as novas caracterizações das disciplinas será 30/08/2019. O prof. Paulo Grolli 46 

relatou a discussão ocorrida no NDE em relação aos pré-requisitos para o ECO do PPC 2016 por 47 
haver uma incongruência no mesmo no que se refere ao assunto. Assim, por orientação do NDE 48 

o último parágrafo da página 20 do PPC que diz: “O estágio deverá ser realizado obrigatoriamente 49 



fora da UFPEL e após cumprir os encargos exigidos no curso com disciplinas obrigatórias e optativas, e as 50 
outras atividades complementares .....” Este parágrafo passará a dizer o seguinte: O estágio deverá ser 51 
realizado obrigatoriamente fora da UFPEL e após cumprir os encargos exigidos no curso com disciplinas 52 

obrigatória, o TCC e as outras atividades complementares”. Alteração aprovada por unanimidade. IV. 53 

Indicação de representantes para o Núcleo de Bacharelados: considerando o processo SEI 54 

23110.022802/2019-47 da PRE o coordenador informou da necessidade do Colegiado indicar os 55 
nomes dos representantes do Curso par a composição da Comissão de Bacharelados. O NDE 56 

indicou o nome do Prof. Paulo Grolli e o colegiado o do Prof. Vitor Tavares, ficando o primeiro 57 
como representante oficial e o segundo como suplente. Aprovado por unanimidade. O 58 

coordenador relatou ao Colegiado que o NDE discutiu a questão dos pré-requisitos de algumas 59 
disciplinas, os quais estão provocando aumento na retenção e alunos ao longo do curso e que, 60 

após a discussão a respeito do assunto decidiu encaminhar ao colegiado a orientação de remoção 61 
de alguns desses pré-requisitos, conforme segue: Máquinas e Mecanização Agrícola (01190025) 62 

– retirar Agrometeorologia (01210007); Sistemas de Produção de Ruminantes (01240031) – 63 
retirar Sistemas de produção de Forrageiras (01210044); Parques, Jardins e Paisagismo 64 

(01210029) – retirar Irrigação e Drenagem (01190013). E, como sugestão do próprio 65 
departamento de Engenharia Rural, foi alterado o pré-requisito de Hidráulica (01190026) – 66 

retirar Topografia II (01190009) e incluir Topografia I (01190023). As orientações do NDE 67 
foram analisadas pelo colegiado e aprovadas por unanimidade. VI. Outros assuntos. a) Prof. 68 

Grolli relatou que há um aumento da procura do colegiado por alunos com problemas 69 
emocionais dos mais variados tipos e que de acordo com estes relatos os problemas, na maioria 70 

das vezes já existentes anteriormente, são agravados dentro da Universidade por fatores como 71 
distância da família, falta de apoio e falta de sensibilidade por parte de alguns professores além 72 

de dificuldade que os alunos encontram nas disciplinas por uma deficiência em sua formação 73 
anterior. Isto afeta o desempenho dos alunos e, como consequência direta, o curso acab tendo um 74 

aumento na retenção e evasão, especialmente nos primeiros semestres. O coordenador informou 75 
que solicitou uma reunião com a PRE, PRAE e Vice-reitor para tratar do assunto e que qualquer 76 

membro do colegiado que queira participar será bem vindo. A reunião será neste mesmo dia 77 
(13/06/2019) as 15 horas na sala do colegiado.  O aluno Matheus Klaus relatou que eles também 78 

recebem muitas demandas nesse sentido. A Profa. Débora Lopes informa que, juntamente com o 79 
Prof. Cesar Rombaldi e o Prof. Daniel Bernardi está participando do grupo de interlocução 80 

pedagógica (GIP) da UFPel e que isso pode contribuir na relação professor-aluno. O aluno 81 
Fernando Uehara relata que acredita que seria bom que a Agronomia tivesse um núcleo de apoio, 82 

um projeto de extensão, que fosse mais eficiente que a PRAE, visto que é difícil o acesso para 83 
quem não é bolsista. Prof. Carlos Mauch ressaltou que há de ser ter cuidados com desordens 84 

patológicas pois, neste caso, deverá haver apoio especializado. b) O Prof. Vitor Tavares 85 
informou que houve uma reunião com o Depto de Matemática e Estatística, com a presença do 86 

prof. Stefanni (DZ) e alguns professores do DER representando o Curso de Agronomia (a pedido 87 
do Coordenador) e que, os professores do Cálculo relataram que acreditam que o Cálculo para o 88 

curso de Agronomia poderia ser menos aprofundado em termos de conteúdo e que o plano de 89 
ensino será revisto. Nada mais havendo a tratar, fica lavrada a presente ATA aos treze dias do 90 

mês de junho de dois mil e dezenove. Prof. Paulo Roberto Grolli, Coordenador do Colegiado de 91 
Curso de Agronomia. 92 


