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Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezoito reuniu-se o 2 

colegiado do Curso de Agronomia com a presença dos seguintes membros: 3 

Professores Paulo Roberto Grolli (Coordenador do Colegiado), Carlos Rogério 4 

Mauch (DFt), Fábio Clasen Chaves (DCTA), Mário Duarte Canever (DCSA), 5 

Pablo Miguel (DS), Vitor Emanuel Quevedo Tavares (DER), Debora Cristina 6 

Nichelle Lopes (DZ), Luciano do Amarante (CCQFA), Uemerson Silva da 7 

Cunha (DFs), Caroline Scherer (DB), Paulo Sérgio Kuhn (IFM-DF) e Jorge Luiz 8 

Martins (CCQFA), para deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: I. 9 

Apreciação da Ata 08/2018; II. Solicitações de aproveitamento de 10 

disciplinas; III. Solicitações de quebra de pré-requisitos; IV. Normas e 11 

Disciplina de TCC; V. Readequação do Projeto Pedagógico da Agronomia; 12 

VI. Curricularização da extensão; VII. Disciplinas de Química; VIII. 13 

Horários para 2019/1; IX. Outros assuntos. I. Apreciação da Ata 08/2018; a 14 

ATA foi aprovada com oito votos favoráveis e quatro abstenções de 15 

conselheiros que não estavam presentes na reunião a que se refere a ATA. II. 16 

Solicitações de aproveitamento de disciplinas: foram avaliados e deferidos 17 

pelo colegiado as seguintes solicitações de aproveitamento de disciplinas 18 

optativas: Otávio Ciota Weschenfelden solicitou aproveitamento de Geometria 19 

Descritiva (1640008); Daniela Lamertz da Luz solicitou aproveitamento de 20 

Mineralogia (0060274), Química Ambiental II (0150080), Química Orgânica 21 

Experimental I-B (010042) e Química Orgânica II-B (0170041); Nathan Roschild 22 

solicitou aproveitamento de Introdução à Computação (1110051), Vetores e 23 

Álgebra Linear (1410003), Cálculo com Geometria Analítica II (1410002), Física 24 

Básica II (0090114). Foi deferida também solicitação do aluno Leandro Lucas 25 

Deliberali de aproveitamento de monitoria em Morfologia e Sistemática Vegetal 26 

desenvolvida na Universidade Federal de Santa Catarina como PEC. Foi 27 
indeferida a solicitação do aluno Pedro da Costa Donida de aproveitamento da 28 

disciplina de História da Antiguidade Ocidental (0720004) como disciplina 29 

optativa. III. Análise de solicitações de quebra de pré-requisitos; O 30 

coordenador relatou as solicitações de quebra de pré-requisitos, como segue: 31 

acadêmico Manuel Vitor da Silva Thomaz solicitou quebra de pré-requisitos de 32 

Agrometeorologia (0210026) para Irrigação e Drenagem (0190047) e de 33 

Fundamentos Administração do Agronegócio (0180051) para Administração do 34 
Agronegócio II (0180053) e Extensão e Comunicação Rural (0180051). 35 

Analisadas as solicitações, o colegiado decidiu pelo indeferimento das 36 
mesmas, por unanimidade, por ambas ferirem o PPC. Acadêmico Egeu Guerro 37 
Dutra solicitou permissão para realizar seu Estágio Curricular Obrigatório com 38 

um número de créditos maior do que o estabelecido pelo PPC que é de dez 39 

créditos. O colegiado indeferiu a solicitação do aluno por unanimidade. IV. 40 

Normas e Disciplina de TCC: o coordenador relatou o trabalho feito pela 41 
comissão de TCC e apresentou as alterações nas regras do TCC, sugeridas 42 
pela mesma e já aprovadas pelo NDE. A primeira alteração proposta foi de do 43 
aumento da carga horária da disciplina de TCC de um para dois créditos e da 44 
criação do componente curricular TCC II com carga horária de um crédito. Com 45 

isto a disciplina de TCC passaria a se chamar TCC I. O assunto foi 46 
amplamente discutido pelos membros do Colegiado e as dúvidas sobre o tema 47 
foram respondidas pela comissão e pelo coordenador. Depois disto o 48 
coordenador questionou os conselheiros se estes concordavam em se colocar 49 
em votação a aprovação das normas e todos concordaram. Então as 50 



alterações nas normas do TCC foram colocadas em votação e aprovadas por 51 

unanimidade. V. Readequação do Projeto Pedagógico da Agronomia; o 52 

coordenador explicou aos conselheiros que, com o aumento do número de 53 

semanas do semestre letivo de 17 para 18 semanas, que já irá estar no 54 

Cobalto a partir de 2019/1, haverá um aumento de 228 horas aula na carga 55 

horária do curso por conta do aumento das horas de aula nas disciplinas do 56 

curso. Com isto, há a necessidade do curso decidir se irá absorver estas horas 57 

ou se fará alguma alteração para manter a atual carga horária total do curso. O 58 

coordenador ponderou que, diante das outras alterações feitas em relação ao 59 

número de créditos obrigatórios em disciplinas optativas não haverá uma 60 

mudança significativa na carga horária total do curso. Após discussão do 61 

assunto, o colegiado optou por manter a carga horária do curso resultante do 62 

aumento do número de semanas dos semestres letivos. VI. Curricularização 63 

da extensão: o coordenador relatou os pontos tratados na reunião promovida 64 

pela PREC a respeito da curricularização da extensão, exigida pelo Plano 65 

Nacional de Educação. A UFPel irá adotar duas formas de curricularizar a 66 

extensão: dentro das disciplinas obrigatórias dos cursos e com projetos de 67 

extensão das unidades e/ou dos professores. Após discussão do tema foi 68 

solicitado aos representantes dos departamentos no colegiado que levassem o 69 

assunto para ser debatido nos seus departamentos verificando quais 70 

disciplinas poderiam adotar a extensão como parte da sua carga horária e 71 

quantos projetos de extensão possuem e o número possível de absorção de 72 

alunos. Estes dados deverão ser trazidos à próxima reunião do colegiado 73 

quando será tratado do tema. VII. Disciplinas de Química: O Prof. Grolli 74 

informou que foi procurado pelo CCQFA, na pessoa do Vice-diretor para tratar 75 

da oferta da disciplina de Química I. Atualmente, a disciplina de Química I tem 76 

sua parte teórica ministrada pelo professor Jorge Martins e a parte prática pelo 77 

professor Fábio Chaves, no DCTA. Como o Professor Fábio Chaves irá se 78 

afastar a partir de 2019 e com a aposentadoria do professor Jorge Martins, 79 

segundo o vice-diretor do CCQFA, o centro não terá condições de atender a 80 

demanda do curso no que se refere à disciplina de Química I, especialmente as 81 

aulas práticas, por falta de estrutura de laboratório que comporte todos os 82 
alunos. Assim sendo, o CCQFA apresentou duas propostas: 1. Que a disciplina 83 
de Química I fosse somente teórica e, assim, o CCQFA conseguiria atender a 84 

demanda ou 2. Que algum professor da agronomia ministrasse as aulas 85 

práticas num laboratório da FAEM, a modelo do que vem acontecendo nos 86 

últimos semestres com a colaboração do professor Fábio Chaves do DCTA. O 87 

professor Fábio Chaves informou que o assunto já foi discutido no DCTA e que 88 

este departamento se compromete em assumir os dois créditos da parte prática 89 
da disciplina de Química I, mas que não disponibilizarão espaço físico para o 90 
restante das aulas práticas se estas forem ministradas por professores de outra 91 
unidade. Além disso informou que o departamento estaria disposto, se for de 92 
interesse da FAEM, a absorver as duas disciplinas do CCQFA, de Química I e 93 
II, mas teria de haver uma readequação na infraestrutura e disponibilização de 94 

materiais. O professor Pablo Miguel informou que o DS está analisando a 95 

possibilidade de absorver a disciplina de Química II, mas que não há nada 96 
decidido até o momento. O Prof. Jorge Martins se manifestou dizendo que 97 
acredita que seria positivo para o curso que a FAEM absorvesse as disciplinas 98 
de Química, deixando apenas a Química I, parte teórica, para o CCQFA. Diante 99 
do exposto o coordenador solicitou ao Prof. Fábio Chaves o DCTA envie um 100 



documento oficial ao colegiado em que conste que o mesmo irá atender a parte 101 

prática da disciplina de Química I a partir de 2019/1 e também da 102 

disponibilidade do departamento em absorver as duas disciplinas de Química 103 

do curso de Agronomia. VIII. Horários para 2019/1: os horários propostos pela 104 

comissão de horários do colegiado foram aprovados com pequenas alterações. 105 

IX. Outros assuntos. O prof. Carlos Mauch apresentou a solicitação de 106 

criação de uma nova disciplina optativa do DFT denominada Biotecnologia 107 

Aplicada ao Melhoramento de Plantas, da professora Camila Pegoraro, que foi 108 

aprovada por unanimidade. O professor Uemerson Cunha relatou a solicitação 109 

de alteração na distribuição da carga horária da disciplina optativa de 110 

Epidemiologia de Doenças de Plantas (0200035) que era 2-1-1 para 2-0-2 e do 111 

aumento da carga horária da disciplina optativa de Ácaros de Importância 112 

Agrícola (0200045) de três para quatro créditos. Ambas solicitações foram 113 

aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, fica lavrada a 114 

presente ATA aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e 115 

dezoito. Prof. Paulo Roberto Grolli, Coordenador do Colegiado de Curso de 116 

Agronomia. 117 




