
COLEGIADO DO CURSO DE AGRONOMIA - ATA 07/2019 1 
Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezenove reuniu-se o colegiado do Curso de 2 
Agronomia com a presença dos seguintes membros: Professores Paulo Roberto Grolli 3 
(Coordenador do Colegiado), Vitor Emanuel Quevedo Tavares (DER), Carlos Rogério Mauch 4 

(DFt), Luiz Fernando Spinelli Pinto (DS), Juliana Aparecida Fernando (DB),  Débora Cristina 5 
Nichelle Lopes (DZ), Alexandre Sacco de Athayde (DME), Luciano do Amarante (CCQFA), 6 
Lúcio André Fernandes (DCSA) como ouvinte, e os representantes discentes Matheus Schneider 7 
Klaus, Roberta Jeske Kunde, Silvio Thiago de O. Raphaelli e Fernando Henrique Uehara, para 8 
deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: I. Apreciação da Ata 06/2019; II. 9 

Encaminhamento da eleição para coordenação do Colegiado do Curso; III. Solicitações de 10 
quebra de pré-requisitos; IV. Oferta de disciplinas 2020/1; V. Processo SEI 11 
23110.038505/219-13; VI. Solicitação de aproveitamento de disciplinas optativa; VII. 12 
Composição do Colegiado; VIII. Outros assuntos. I. Apreciação da Ata 06/2019: Ata 13 
aprovada sem alterações com nove votos favoráveis e uma abstenção. II. Encaminhamento da 14 
eleição para coordenação do Colegiado do Curso: O Prof. Mauch, presidente da comissão de 15 
eleição, relatou as etapas e prazos do processo, bem como os critérios e peso dos votos da 16 

comunidade. Foi definido que haverá ajustes nas datas e horários das reuniões do Colegiado para 17 
os devidos encaminhamentos. Em relação ao restante do edital não houve manifestações e a 18 
proposta foi aprovada unanimidade. III. Solicitações de quebra de pré-requisitos: os processos 19 
tratavam de solicitações de alunos que desejam realizar conjuntamente o Trabalho de Conclusão 20 

de Curso (TCC II) com o Estágio Curricular supervisionado ou com algumas disciplinas ou 21 
ainda com o TCC I. O prof. Paulo Grolli relatou os casos individualmente, e explicou a 22 

fundamentação das solicitações uma vez que tais acadêmicos ingressaram no ano 2016, quando 23 
foi iniciada a implantação da nova grade curricular do PPC 2016 da Agronomia, sem o próprio 24 

PPC ter sido aprovado. Este fato propiciou prejuízos aos alunos ingressantes naquele ano e, 25 
diante disto, o coordenador acredita que o colegiado deveria tratar do assunto com mais 26 

flexibilidade a fim de evitar maiores prejuízos aos alunos. Foi trazido a pauta também o fato de 27 
que esses alunos são da primeira turma a realizar o TCC. O Prof. Carlos Mauch afirmou que, na 28 
sua opinião, deveria haver um critério nas decisões em relação às quebras de pré-requisito. Após 29 

uma breve discussão e esclarecimentos sobre o assunto o coordenador colocou em votação cada 30 
processo. As solicitações dos alunos Lucas Marques Vieira, Luiza Helena Martins Simões, 31 

Lizandra Hannemann Borchardt, e Lucas Silveira Cabaldi foram aprovadas por unanimidade. 32 

IV. Oferta de disciplinas 2020/1: O Prof. Paulo Grolli informou aos membros do colegiado os 33 
prazos das ofertas das disciplinas para o primeiro semestre letivo de 2020 e solicitou atenção aos 34 

departamentos com os códigos das disciplinas ao serem ofertadas. Prof. Mauch relatou que acha 35 
necessário que haja um limite, um regramento nas reofertas das disciplinas do currículo cinco 36 

que possuem equivalências no currículo seis. O coordenador explicou que no PPC 2016, nas 37 
regras de transição, não foi definido regra para isto e, portanto, acredita que o colegiado deva 38 
decidir quais disciplinas deverão ser reofertadas no próximo semestre. Informou que na próxima 39 
reunião apresentará os números da demanda de vagas das disciplinas, coletados através da pré-40 
matrícula. V. Processo SEI 23110.038505/2019-13: o coordenador relatou o processo que trata 41 

de uma denúncia encaminhado ao Colegiado do Curso de Agronomia pelo Diretório Acadêmico 42 
Nunes Vieira, a respeito da conduta da professora da disciplina de (09010005) MORFOLOGIA 43 
E SISTEMÁTICA VEGETAL (M2), Ellen Nunes Garcia. O Prof. Carlos Mauch acredita que 44 
quanto ao afastamento e a licença da professora não cabe ao Colegiado discutir pois se trata de 45 
uma questão administrativa do departamento. Foi definido que o processo será devolvido ao 46 

departamento para nova manifestação. VI. Solicitação de aproveitamento de disciplinas 47 

optativas: disciplinas de Fisiologia Geral Aplicada à Zootecnia e Botânica Aplicada à 48 
Zootecnia, cursadas no Curso de Zootecnia, do aluno Vagner Teixeira - aprovado por 49 
unanimidade; disciplina de História da Antiguidade Ocidental do aluno Pedro Donida - aprovado 50 



por unanimidade; disciplinas de Química Orgânica, Biofísica e Geologia Geral da aluna Rayanne 51 
Johan Brum – aprovado com oito votos favoráveis e duas abstenções. VII. Composição do 52 
Colegiado: o coordenador relatou problemas em relação a composição do Colegiado pois, com a 53 
aposentadoria do professor Jorge Martins e a internalização das disciplinas de Química I e II, o 54 

CCQFA, que tinha duas cadeiras no colegiado, está ofertando apenas a disciplina de Bioquímica 55 
ao Curso de Agronomia e então fica vacante a outra cadeira. Considerando que o Instituto de 56 
Biologia (IB) é o que oferta mais disciplinas à Agronomia, será enviada a solicitação da 57 
indicação de um terceiro membro para compor o Colegiado, a fim de ocupar esta cadeira vacante 58 
e manter a proporcionalidade definida no regimento do Curso.  Está também vacante a cadeira 59 

que era ocupada pelo CENG, que ofertava desenho técnico à Agronomia e que abriu mão de sua 60 
representação junto ao colegiado do curso. Assim, o coordenador sugeriu que esta vaga seja 61 
repassada para o DME. As alterações foram aprovadas por unanimidade. VIII. Outros assuntos. 62 

O professor Paulo Grolli relatou a reunião ocorrida com a Professora Maira da CEC para tratar 63 
de assuntos relativos às adequações do PPC, que devem ser feitas até dezembro de 2019. Em 64 
relação a carga horária total do curso e sua inadequação com o regimento da universidade, os 65 
Professores Carlos Mauch e Vitor Tavares acreditam que se deva encaminhar a alterações 66 

conforme as orientações anteriores e disponíveis no sistema e aguardar o momento em que seja 67 
feita a consideração da CEC, para que então o colegiado apresente uma justificativa. Prof. Grolli 68 
relatou que nas duas últimas turmas do curso de agronomia que colaram grau, tanto o 69 
coordenador como o colegiado do curso não estão representados, nem nos convites e nem nos 70 

quadros expostos no prédio. O coordenador lamenta tal fato uma vez que toda vida acadêmica 71 
dos alunos passa e é gerenciada pelo colegiado e julga uma falta de respeito e consideração. Prof. 72 

Carlos Mauch se manifestou dizendo que concorda com o relato do coordenador e acredita que 73 
isso será corrigido quanto as solenidades voltarem para o controle da instituição UFPel. O Prof. 74 

Lúcio André Fernandes informou que o DCSA tem interesse e assumirá a disciplina de Gestão 75 
Ambiental até o momento ofertada ao curso de Agronomia pelo Departamento de Ecologia 76 

Zoologia e Genética. Nada mais havendo a tratar, fica lavrada a presente ATA aos quatro dias do 77 
mês de outubro de dois mil e dezenove. Prof. Paulo Roberto Grolli, Coordenador do Colegiado 78 
de Curso de Agronomia. 79 


