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Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, na Sala de 

Reuniões, à Rua Ernesto Barros, n°1345, em Cachoeira do Sul, convocados por meio 

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

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

Eduardo Leonel Bottega (Coordenador Substituto), Prof. Ezequiel Saretta (Membro docente), 

Profa. Jordana Moura Caetano (Membro docente), Prof. Paulo Ademar Avelar Ferreira 

(Membro docente), Profa. Silvana Maldaner (Membro docente), Christiano de Carvalho Lamb 

(Membro externo) e Guilherme Abreu C. de Souza (Membro discente). Justificou a ausência: 

Profa. Mariana Vieira Coronas (Membro Docente), Heloisa de Gois (Membro discente), Prof. 

Tiago Rodrigo Francetto (Membro docente) e Profa. Viviane Dal-Souto Frescura (Membro 

docente). 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 9ª, a qual, em regime de votação, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, a 

coordenadora Zanandra Boff de Oliveira solicitou inclusão de pauta em assuntos gerais sobre 

o projeto de ensino do curso. Na sequência procedeu à leitura dos processos no Expediente: a) 

Análise e posicionamento sobre o processo NUP: 23081001341/2020-05; b) Assuntos gerais. 

a) Análise e posicionamento sobre o processo NUP: 23081001341/2020-05: a coordenadora 

Zanandra Boff de Oliveira apresenta o processo NUP: 23081001341/2020-05, movido por 

Cleber Maus Alberto, atual professor associado II da Universidade Federal do Pampa, Siape 

1630273, que trata da possibilidade de redistribuição para a UFSM – Campus Cachoeira do 

Sul. A professora faz a leitura de todos os documentos constantes no referido processo, aos 

membros do colegiado, incluindo a carta de intenção, onde o professor Cleber relata os 

motivos que instigam sua manifestação ao solicitar sua redistribuição para a UFSM de 

Cachoeira do Sul. Após a leitura de todos os documentos do processo pela professora 

Zanandra, os membros dão início a apreciação do processo com a análise e posicionamento 

sobre o pedido. Após análise e entendimento do colegiado, por unanimidade, fica firmado que 

o curso de Engenharia Agrícola, deste Campus, já possui quadro completo de docentes na área 

de formação e atuação do professor Cleber, sendo atendida pelos docentes atuais e não 

havendo a necessidade de um novo docente com perfil já contemplado no quadro de docentes. 

b) Assuntos gerais: a coordenadora Zanandra Boff de Oliveira inicia os informes gerais, 

solicitando aos professores que coloquem no plano de ensino das disciplinas específicas que 

as aulas práticas podem ser ministradas em propriedades rurais, conforme projeto de ensino 

053496. Tal projeto, será discutido em uma reunião no início do semestre. Ainda, a 

coordenadora faz informes gerais sobre a mudança para o Campus definitivo. Nada mais 

havendo a tratar, eu, Rosana Brettas da Silva, Secretária, lavrei a presente ata, que vai 

assinada por mim, pela Coordenadora e pelos demais participantes à reunião. Cachoeira do 

Sul, 06 de fevereiro de 2020.  
  


