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Aos dezessete dias do mês de julho 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), Vitor Emanuel Quevedo Tavares (DER), Uemerson Silva da 5 
Cunha (DFs), Arione Augusti Boligon (DZ), Caroline Scherer (DB), Sebastian Felipe Sendoya 6 
Echeverry (DZG), Paulo Sérgio Kuhn (DF), Denise dos Santos Colares de Oliveira (CCQFA), os 7 
representantes discentes Matheus Schneider Klaus, Roberta Jeske Kunde, Silvio Thiago de O. 8 
Raphaelli e Fernando Henrique Uehara, e como convidado o professor Mário Canever (DCSA) 9 

para deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: I. Apreciação da Ata 04/2019; II. 10 
Solicitações de quebra de pré-requisitos; III. Readequações do PPC 2016 às 18 semanas 11 
semestrais e curricularização da extensão, disciplinas optativas e atividades 12 

complementares; IV. Enade 2019; V. Outros assuntos. I. Apreciação da Ata 04/2019: 13 
Substituir Stefanni na linha 87 por Stefani; trocar prof, das linhas 40 e 46 por Prof; substituir 14 
obrigatória na linha 53 por obrigatórias; linha 64, colocar P maiúsculo em produção; linha 69, 15 
substituir “relatou que há um aumento da procura do colegiado por alunos com problemas 16 
emocionais...”  por, relatou que o número de alunos que procuram o colegiado relatando 17 

problemas emocionais tem aumentado; linha 74, substituir acab por acaba; linha 86, ponto em 18 

dpto (abreviação). Aprovada por oito votos a favor e quatro abstenções. II. Solicitações de 19 
quebra de pré-requisitos para 2019/2: o coordenador relatou ao colegiado os processos de 20 

solicitação de quebra de pré-requisitos feitos pelos alunos do curso junto ao colegiado, os quais 21 
foram analisados pela comissão de quebra de pré-requisitos. O parecer da comissão foi 22 
apresentado e o colegiado votou cada parecer individualmente. Os processos ficaram depositados 23 

no colegiado para ser feita a notificação do resultado aos alunos. III. Readequações do PPC 24 
2016 às 18 semanas semestrais e Curricularização da extensão; Prof. Grolli relatou como 25 

deverão ser feitas as alterações das caracterizações das disciplinas e relembrou o prazo definido 26 
na reunião anterior do colegiado para que os mesmos sejam enviados ao colegiado. Ficou 27 

definido que os departamentos deverão enviar ao colegiado, via SEI, a caracterização das 28 
disciplinas, no novo modelo, em PDF. Estas deverão ser enviadas até 30/08/2019. Em relação à 29 

curricularização da extensão, como o representante do departamento de Fitotecnia não estava 30 
presente na reunião, o professor Paulo Grolli relatou o que este departamento havia discutido em 31 
relação ao assunto. A ideia seria a criação de uma disciplina de extensão dentro de cada 32 
departamento, sendo que, a cada semestre de duas a três áreas ficariam responsáveis pela 33 

disciplina, alternadamente. Dos demais departamentos presentes na reunião, nenhum se 34 
manifestou a respeito do tema. Diante da situação o coordenador propôs que o tema seja 35 
discutido pelo NDE e, posteriormente o Colegiado será convocado para deliberar e encaminhar a 36 
decisão. IV: ENADE 2019: o coordenador relatou ao colegiado que o Curso de Agronomia irá 37 
participar do Enade neste ano e que haverá uma reunião de orientação e esclarecimentos com a 38 

representante da Procuradoria Institucional no dia 18/08/2019, no Salão Nobre da FAEM e 39 
convidou a todos a participarem da mesma.V. Outros assuntos. a) o coordenador apresentou ao 40 

colegiado a proposta de oferta da Disciplina de TCC I em regime concentrado e o cronograma 41 
feito pelos professores do DCSA, responsáveis pela disciplina. Aprovado por unanimidade. b) 42 
Foi relatado o memorando que o Professor Roberto Trentin enviou ao colegiado relatando as 43 
agressões verbais sofridas pelo professor por parte de um aluno do curso de Agronomia. O 44 
colegiado considerou que essa era uma questão administrativa e, portanto, deveria ser trada pela 45 

direção da unidade. Assim sendo, o colegiado deliberou que o assunto deverá ser repassado à 46 
mesma. c) O prof. Jorge Silva sugeriu que, para agilizar as reuniões e facilitar o andamento dos 47 

processos de solicitação de quebra de pré-requisitos, de agora em diante a comissão de quebra 48 

de pré-requisitos deveria deliberar e definir os pareceres e o colegiado somente 49 



homologar os mesmos. Ficou definido que será adotado este procedimento e que 50 

somente serão trazidos para discussão os casos mais complexos, que a comissão 51 

decidir ser mais adequado que o próprio colegiado reunido discuta e decida em 52 

reunião. Nada mais havendo a tratar, fica lavrada a presente ATA aos dezessete dias do mês de 53 

julho de dois mil e dezenove. Prof. Paulo Roberto Grolli, Coordenador do Colegiado de Curso de 54 
Agronomia. 55 


