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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

No primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2020, às dezessete horas, na sala
virtual  https://webconf.ufpel.edu.br/b/deb-n9z-9yt  realizou-se Reunião Extraordinária do Colegiado
do Curso de Agronomia, da Universidade Federal de Pelotas, sob a Presidência da Debora Cristina
Nichelle Lopes, Coordenadora Pro Tempore do Curso, e com o comparecimento dos (as) Professores (as) 
Marcelo Fernandes Pacheco Dias, Uemerson Silva da Cunha, Juliana Aparecida Fernando, Alexandre
Sacco de Athayde, Carlos Eduardo Pedroso, Denise dos Santos Colares de Oliveira, Fioravante Jaekel dos
Santos, Giniani Carla Dors, Luiz Fernando Spinelli Pinto, e da TAE Aline Mathies, tendo como
convidados o Prof. Dirceu Agostinetto e a Profa Luciana Marini Köpp que assinaram a ata de presenças
que acompanha este processo, para tratar da pauta única: Preenchimento do formulário proposto pelo GT
Ensino do Coplan para organização do próximo calendário. A reunião se iniciou com a Profa Débora
pedindo para adicionar mais dois itens de pauta: "Apreciação da ata da última reunião" e "Assuntos
gerais", o que foi aprovado pelos demais. 1. Apreciação da Ata: A Profa Débora colocou em apreciação a
ata da reunião anterior e a mesma foi aprovada com duas abstenções. 2. Preenchimento do formulário
proposto pelo GT Ensino do Coplan para organização do próximo calendário: A Profa Débora
solicitou a Prof.ª Luciana fizesse um relato da reunião com o Coplan e a mesma informou que as
reuniões trataram das ofertas para o novo calendário. Relatou também algumas questões do questionário
objeto da reunião, informando dados que já tinha preenchido, para colaborar com a resposta do Colegiado.
A Prof.ª Débora relatou todas as questões no questionário, fazendo uma breve explanação sobre elas. O
Prof. Fioravante comentou sobre a situação das disciplinas de Topografia I e Topografia II, principalmente
em relação a manutenção dos equipamentos para atender futuramente, aos grupos de alunos nas aulas
práticas da Topografia I. O Prof. Dirceu relatou que haverá represamento de alunos e a prioridade será
sempre atender aos formandos; informou também que a Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM)
não tem previsão de verbas para realizar adaptações na estrutura do curso que possa atender os cuidados
necessários com a pandemia da Covid-19, mas salientou que a Direção da Unidade está se mobilizando
com a verba que possui para poder realizar as melhorias da melhor forma possível. Prof.ª Denise
informou que já fez um breve levantamento dos alunos que teriam que ser atendidos pelas disciplinas do
Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos (CCQFA) e que somente a disciplina de
Bioquímica para o curso de Agronomia, ocuparia os laboratórios 24hs, e que desta forma acredita não ser
possível atender todas as turmas ao mesmo tempo. A docente acrescentou ainda que talvez seja necessário
criar novas soluções que já estão sendo estudadas pelo CCQFA, mas que é provável que a disciplina se
adapte de alguma forma para que seja ofertada no próximo semestre. Prof.ª Juliana relatou que, em
conversa com seus pares, as disciplinas de Anatomia Vegetal e Morfologia e Sistemática Vegetal, neste
momento, não serão ofertadas para o curso de Agronomia, nem de forma remota, nem de forma híbrida e
que pretendem aguardar o posicionamento oficial da Universidade, pois nas disciplinas em questão,
prática e teoria são indissociáveis. A docente acrescentou ainda que este posicionamento pode ser revisto
mediante decisões de uma instância superior e que entendem este momento como consulta e não como
decisão. Prof. Dirceu informou que será disponibilizado estrutura para filmagem das aulas no Laboratório
de Informática da FAEM e que, além disso disponibilizará salas para que as aulas sejam ministradas. Prof.
Marcelo informou que conversou com o Prof. Lucio e que a intenção é ofertar Administração Rural II e
Economia Rural. Prof.ª Giniani informou que no Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial
não foram ofertas duas disciplinas que apresentam carga horária prática sendo uma delas a disciplina
obrigatória de Pós-Colheita e Agroindustrialização I, na qual metade da disciplina é teórica e a outra
metade é prática. A docente informou que a parte prática que é feita em laboratório, poderá ser realizada,
mas a outra metade em que são realizadas visitas a agroindústrias, na atual conjuntura, não poderá ser
realizada. A docente acrescentou ainda, que mesmo que a parte teórica possa ser ministrada, consideram
que seria mais eficiente serem feitas de forma simultânea, prática e teórica. A Profa Giniani comentou
ainda que a disciplina optativa de Tecnologia de cereais, tubérculos e raízes poderá ser realizada com
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turma reduzida; em relação a Química I, se pretende ofertar as disciplinas tentando buscar alguma maneira
de levar aos alunos o contato com a parte prática da disciplina. Prof. Uémerson informou que assim que
houver uma definição da Reitoria, farão o possível para atender as demandas das disciplinas obrigatórias
que ainda não foram ofertadas pelo Departamento de Fitossanidade. Prof. Alexandre relatou como foram
as ofertas do Departamento de Matemática e Estatística (DME) e que pretendem, primeiramente, sanar a
demanda represada, mas que estão aguardando o regramento que vira da reitoria, sendo a intenção
priorizar a oferta de disciplinas de 2020/1 ainda não oferecidas nos calendários remotos. Profª. Vera
informa que o problema também está na questão do corpo docente que não é suficiente para atender todas
as demandas e que todos esses alunos represados irão gerar um problema muito grande que acabará
repercutindo nos semestres intermediários do curso. Profª. Luciana se manifestou que seria importante
fazer um documento com o posicionamento do Colegiado, se esse fosse o entendimento, solicitando o não
ingresso dos alunos em 2021/1 e 2021/2, já que os alunos de 2020/2 já foram chamados. Prof. Dirceu
informou que, caso o Colegiado tome essa decisão seria importante enviar este documento ao Conselho
Departamental para que seja também analisado nesta instância. Nesse sentido, o Prof. Dirceu aconselhou
que ao invés de solicitarmos o não ingresso de alunos em 2021 que seja feita então a solicitação de
redução das vagas. A Profa Débora comentou que não faria essa discussão neste momento e que ficaria a
sugestão para que esse assunto seja apreciado em outro momento e solicitou que os representantes dos
Departamentos das disciplinas básicas que enviassem as suas colaborações para acrescentar no
questionário. 3. Assuntos gerais: Foi aberto a possibilidade de se trazerem assuntos gerais e, em relação a
eleição para coordenador Prof. Spinelli manifesta preocupação por não haver possibilidade de ser feita
uma consulta virtual, então a solução seria feita dentro do próprio colegiado, informando que no Art.18 do
Regimento do Curso de  Agronomia, o coordenador seria eleito por uma lista tríplice enviada ao colegiado
através de votação entre os membros do colegiado. A comissão então seria formada pelo Prof. Luiz
Fernando Spinelli Pinto, Prof. Carlos Eduardo da Silva Pedroso e o discente Fernando Henrique Uehara.
Mas salienta que seria necessária uma justificativa legal que demonstre a não possibilidade da realização
de uma consulta online. Mas de qualquer forma, foi feita um solicitação de consulta online e estão
aguardando a resposta da reitoria. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e esta ata lavrada,
sendo assinada pela Presidente da
Reunião.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Documento assinado eletronicamente por DEBORA CRISTINA NICHELLE LOPES, Coordenadora de
Curso de Graduação, Colegiado do Curso de Agronomia, em 04/12/2020, às 12:29, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1142502 e
o código CRC 3DCCAFEE.

Referência: Processo nº 23110.032905/2020-59 SEI nº 1142502

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

