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ATA DA 7ª REUNIÃO DO  

COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA 
 

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às dezessete horas e 

trinta minutos, na Sala de Reuniões, à Rua Ernesto Barros, n°1345, em Cachoeira do Sul, 

reuniu-se o Colegiado do Curso de Engenharia Agrícola, sob a Coordenação da Professora 

Zanandra Boff de Oliveira, Coordenadora do Curso. Estavam presentes: Prof. Ezequiel 

Saretta (Membro docente), Profa. Jordana Moura Caetano (Membro docente), Profa. Mariana 

Vieira Coronas (Membro Docente), Profa. Silvana Maldaner (Membro docente), Prof. Tiago 

Rodrigo Francetto (Membro docente), Prof. Paulo Ademar Avelar Ferreira (Membro docente) 

e Guilherme Abreu C. de Souza (Membro discente). Deixaram de comparecer, mas 

justificaram a ausência os membros: Prof. Eduardo Leonel Bottega (Coordenador Substituto), 

Profa. Viviane Dal-Souto Frescura (Membro docente), Heloisa de Gois (Membro discente) e 

Christiano de Carvalho Lamb (Membro externo). Dando início à Sessão, a Coordenadora deu 

as boas-vindas a todos os presentes e desejou pleno êxito nos trabalhos realizados. Em 

seguida, passou à leitura, para apreciação, da Ata 6ª, a qual, em regime de votação, foi 

aprovada por unanimidade. Dando continuidade, procedeu à leitura dos processos no 

Expediente: a) Planejamento de Gerenciamento de Contratações; b) Aprovação dos planos de 

trabalho de estágio (alunas Bianca e Clarissa); c) Solicitação do estudante Ricardo Oliano de 

Carvalho; d) Memorando nº002/2019 - Professores de Física; e) Uso da área agrícola no 

Campus; f) Modificações no PPC; g) Assuntos gerais. a) Planejamento de Gerenciamento 

de Contratações: o administrador da UFSM - Campus Cachoeira do Sul, Charles de Almeida 

Ferreira, se fez presente na reunião, a convite da coordenadora Zanandra Boff de Oliveira, 

para explicar aos membros do colegiado sobre os novos processos de contratação da UFSM 

para os anos de 2020 e 2021. Após as explicações e resposta às dúvidas que surgiram ele 

retirou-se da sala para a continuidade da reunião. b) Aprovação dos planos de trabalho de 

estágio (alunas Bianca e Clarissa): Os planos de trabalho de estágio das alunas Bianca 

Motta Dolianitis e Clarissa Moraes da Silva foram apreciados pelos membros do colegiado e 

aprovados por unanimidade por atender aos pré-requisitos de estágio obrigatório constantes 

no PPC. c) Solicitação do estudante Ricardo Oliano de Carvalho: o estudante solicitou 

realizar as disciplinas de estágio e TCC no mesmo semestre. O colegiado deu parecer 

favorável para a solicitação do estudante, em caráter de exceção, exclusivamente porque o 

estudante ingressou por transferência, tendo boa parte do curso dispensado por 

aproveitamento de disciplinas já cursadas e por isso teve dificuldade de adaptação curricular. 

A coordenadora Zanandra Boff de Oliveira salientou que fará o encaminhamento da 

solicitação ao DERCA, mas não garante que será efetivado, pois a demanda não é 

contemplada pelo PPC do curso de Engenharia Agrícola. d) Memorando nº002/2019 - 

Professores de Física: o colegiado apreciou o Memorando nº002/2019, enviada pelos 

professores da área de física que solicitam que a vaga que será gerada com a saída do 

professor Josué Neroti Rigue seja utilizada para contratação de um professor na mesma área 

de origem. Os professores solicitam também que sejam incluídos nos debates e diálogos que 

envolvem decisões referentes à área de física. e) Uso da área agrícola no Campus: o 

colegiado aprovou o projeto de pesquisa “AVALIAÇÃO DE CULTURAS AGRÍCOLAS E 

TÉCNICAS DE PRODUÇÃO PARA CACHOEIRA DO SUL” para uso da área agrícola no 

Campus com vistas a firmar convênio com um agricultor interessado, sendo o processo regido 

de acordo com as exigências da PROPLAN e demais instância da UFSM. f) Modificações no 

PPC: o colegiado apreciou a proposta de modificações no PPC do curso de Engenharia 
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Agrícola que está sendo realizada pelo NDE do curso. g) Assuntos gerais: Sem assuntos a 

tratar. Não havendo mais manifestações, a Coordenadora Zanandra Boff de Oliveira 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Sessão. Nada mais havendo a tratar, eu, 

Gabriela Wioppiold Fritz, Secretária, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pela 

Coordenadora e pelos demais participantes à reunião. Cachoeira do Sul, 23 de setembro de 

2019.  
  


