
COLEGIADO DO CURSO DE AGRONOMIA - ATA 08/2019 1 
Aos quatro dias vinte e cinco de novembro de dois mil e dezenove reuniu-se o colegiado do 2 
Curso de Agronomia com a presença dos seguintes membros: Professores Paulo Roberto Grolli 3 
(Coordenador do Colegiado), Marcelo Fernandes Pacheco Dias (DCSA), Vitor Emanuel 4 

Quevedo Tavares (DER), Uemerson Silva da Cunha (DFs), Carlos Rogério Mauch (DFt), Juliana 5 
Aparecida Fernando (DB),  Arione Augusti Boligon (DZ), Juliana Aparecida Fernando (DB), 6 
Vera Lúcia Bobrowski (DEZG), Alexandre Sacco de Athayde (DME), Denise Dos Santos C. de 7 
Oliveira (CCQFA), e os representantes discentes Matheus Schneider Klaus, Roberta Jeske 8 
Kunde, Silvio Thiago de O. Raphaelli, Fernando Henrique Uehara e Nathalia Pamplona Barboza, 9 

para deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: I. Homologação das inscrições para 10 

candidatos (as) a função de Coordenador (a) do colegiado de curso da Agronomia. II. 11 
Alterações no PPC 2016 para adequação ao novo regulamento de Graduação; III. Outros 12 

assuntos. I. Homologação das inscrições para candidatos (as) a função de Coordenador (a) 13 
do colegiado de curso da Agronomia: O coordenador informou que na prorrogação do Edital 14 
para eleição do novo coordenador do Colegiado do Curso de Agronomia, houve dois candidatos 15 
inscritos, que são os professores Marcelo Barbosa Malgarim (DFt) e Luciana Marini Kopp 16 

(DER). Informou que ambos entregaram seu plano de gestão, de acordo com as regras do edital 17 
das eleições. O coordenador colocou em aprovação os nomes dos candidatos que foram 18 
homologados por unanimidade. II. Alterações no PPC 2016 para adequação ao novo 19 
regulamento de Graduação: O coordenador salientou o fato de que no PPC 2016 está 20 

especificado que o tempo mínimo para integralização do Curso de agronomia é de cinco anos e 21 
que, portanto, nenhum aluno pode concluir o curso em período menor. O coordenador relatou a 22 

respeito das sugestões e orientações que o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de 23 
Agronomia, em sua reunião realizada no dia as quais são: a) exclusão da formação livre e das 24 

100 horas em outras atividades complementares – aprovado com treze votos favoráveis e duas 25 
abstenções; b) alteração de semestre das seguintes disciplinas: Hidrologia (01190036) 26 

atualmente ofertada no oitavo semestre passará para o sexto semestre; Irrigação e Drenagem 27 
(01190013) ofertada no sexto semestre passará para o oitavo semestre; Classificação e 28 
Levantamento do Solo (01230020)  passa do quarto para o quinto semestre; Fertilidade do 29 

Solo (01230029) passa do quinto para o sexto semestre; Silvicultura (01210026) passa do sexto 30 
para o sétimo semestre; Pós-Colheita e Agroindustrialização I (01220024) passa do sétimo 31 

para o oitavo semestre; Pós-Colheita e Agroindustrialização II (01220025) passa do oitavo 32 

para o nono semestre; Administração Rural II (01180030) passa do oitavo para o nono 33 
semestre; Manejo e Conservação do Solo (01230021) passa do oitavo para o nono semestre e 34 

Extensão e Desenvolvimento Rural (01180029) passa do oitavo para o nono semestre. Todas as 35 
alterações foram aprovadas com quatorze votos favoráveis e uma abstenção. c) em relação ao 36 

Estágio Curricular Obrigatório (ECO) foi proposto que, ao invés de ser atribuída uma nota, como 37 
nas disciplinas, seja apenas informado como aprovado ou reprovado. A proposição foi 38 
aprovada com onze votos favoráveis e quatro abstenções; foram apresentadas duas propostas em 39 
relação a aprovação no ECO: uma que defendia que a mesma se daria por maioria e não por 40 
unanimidade, dos três componentes da banca de avaliação e outra em que a aprovação deveria 41 

ser por unanimidade da banca. Foi aprovada a proposta de que a aprovação seja por maioria, com 42 
doze votos favoráveis. A outra proposta obteve um voto e, houve duas abstenções. d) Ficou 43 
estabelecido como regra de transição, para todas as alterações propostas, o seguinte: “a partir da 44 
aprovação no COCEPE das alterações do PPC 2016, as mesmas passarão a valer para todos os 45 
alunos matriculados no Curso de Agronomia, dentro do Currículo seis do Curso”. III. Outros 46 

assuntos: a) o Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial propôs a criação da 47 

disciplina optativa Análise Físico-Química de Matérias-primas Agropecuárias e Alimentos que 48 
foi aprovada por unanimidade. b) Prof. Grolli informou que houve solicitação de alteração do 49 
horário da disciplina de Melhoramento e reprodução Animal do DZ, e que, como a alteração 50 



proposta pelo departamento não alteraria em nada os horários das demais disciplinas do semestre 51 
o coordenador aprovou a solicitação ad referendum. O coordenador colocou em apreciação o 52 
encaminhamento dado o qual foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, fica 53 
lavrada a presente ATA aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezenove. Prof. Paulo 54 

Roberto Grolli, Coordenador do Colegiado de Curso de Agronomia. 55 


