
COLEGIADO DO CURSO DE AGRONOMIA - ATA 09/2019 1 

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, as 11 horas e 30 minutos, reuniu-se o 2 
colegiado do Curso de Agronomia com a presença dos seguintes membros: Professores Paulo 3 
Roberto Grolli (Coordenador do Colegiado), Marcelo Fernandes Pacheco Dias (DCSA), Luciana 4 
Marini Kopp (DER), Uemerson Silva da Cunha (DFs), Carlos Eduardo da Silva Pedroso (DFt), 5 
Luiz Fernado Spinelli Pinto (DS), Débora Cristina Nichelle Lopes (DZ), Juliana Aparecida 6 
Fernando (DB), os representantes discentes Marlon de Moura Teixeira, Silvio Thiago de O. 7 

Raphaelli e Fernando Henrique Uehara e o professor Vitor Emanuel Quevedo Tavares (DER) 8 
como convidado, para deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: I. Apreciação da ATA 9 

08/2019; II. Eleição do coordenador do colegiado do Curso de Graduação em Agronomia e 10 
III. Outros assuntos. I. Apreciação da ATA 08/2019: a ATA foi aprovada com nove votos 11 

favoráveis e uma abstenção. II. Eleição do coordenador do colegiado do Curso de Graduação 12 
em Agronomia: O coordenador do curso passou a apalavra ao Prof. Uemersom Silva da Cunha, 13 
presidente da comissão eleitoral da consulta à comunidade, que fez o relato do processo eleitoral 14 
informando que, do total de leitores do Curso de Agronomia, votaram 262 estudantes e 60 15 

docentes. Na consulta à comunidade venceu a disputa a Professora Luciana Marini Kopp com 16 
68,3% dos votos, feita a ponderação dos resultados entre docentes e discentes. Seguindo o 17 
regimento Geral da Universidade, o colegiado procedeu à eleição do novo coordenador dentro do 18 

colegiado, respeitando a decisão da comunidade. Após a votação interna a composição da lista 19 
tríplice ficou assim: Professora Luciana Kopp sete votos; Professor Uemerson Silva da 20 
Cunha três votos e o Professor Luiz Fernando Spinelli Pinto com dois votos. Assim, a nova 21 

coordenadora do Colegiado do Curso de Graduação em Agronomia, para o biênio 12/2019 – 22 
12/2021, é a Professora Luciana Marini Kopp do Departamento de Engenharia Rural da FAEM. 23 

III. Outros assuntos: os professores Luciana Kopp, Débora Lopes, Uemerson Cunha e Vitor 24 
Quevedo se manifestaram parabenizando o professor Paulo Grolli pelo trabalho realizado frente 25 

ao Colegiado do Curso nesses dois últimos anos. O professor Paulo Grolli agradeceu a 26 
colaboração de todos os conselheiros durante este período e comentou sobre as dificuldades 27 

enfrentadas no colegiado devido ao tamanho do curso e à falta de estrutura física adequada e de 28 
pessoal de apoio suficiente para atender a demanda do curso. Ressaltou ainda que o grande 29 
desinteresse em relação ao curso de graduação e ao colegiado por boa parte dos docentes da 30 

FAEM, é um fator que dificulta o desenvolvimento de um trabalho mais produtivo frente a 31 

coordenação. O coordenador afirmou isto usando como exemplo a baixíssima participação dos 32 
docentes na apresentação das propostas dos candidatos à coordenação, realizada no dia anterior à 33 
eleição na comunidade e também pelo número significativo de docentes que não votaram na 34 
eleição (cerca de 40%). O professor encerrou sua manifestação ressaltando a grande importância 35 

da coordenação do curso na orientação e apoio aos alunos para que os mesmos se sintam 36 
acolhidos e tenham mais vontade dedicar-se aos estudos. Salientou que a coordenação do curso 37 
de Agronomia foi uma experiência muito enriquecedora tanto em termos profissionais quanto 38 

pessoais. Parabenizou a nova coordenadora eleita desejando-lhe bom trabalho e colocando-se à 39 
disposição para colaborar. Nada mais havendo a tratar, fica lavrada a presente ATA aos dez dias 40 
do mês de dezembro de dois mil e dezenove. Prof. Paulo Roberto Grolli, Coordenador do 41 
Colegiado de Curso de Agronomia. 42 


