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ATA DA 9ª REUNIÃO DO  

COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA 
 

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

quinze 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. Eduardo Leonel 

Bottega (Coordenador Substituto), Profa. Jordana Moura Caetano (Membro docente), Profa. 

Mariana Vieira Coronas (Membro Docente), Prof. Paulo Ademar Avelar Ferreira (Membro 

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

Frescura (Membro docente). Justificou a ausência: Prof. Ezequiel Saretta (Membro docente). 

Não compareceram e não justificaram ausência: Profa. Silvana Maldaner (Membro docente), 

Guilherme Abreu C. de Souza (Membro discente), 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 8ª, a qual, em regime de votação, foi 

aprovada por unanimidade. Dando continuidade, a coordenadora Zanandra Boff de Oliveira 

solicitou inclusão de pauta: Aceite de orientador e criação de turma de TCC e quebra de pré-

requisito da disciplina de Instrumentação (CSEA 4099) para o aluno Arthur Pozzolon Dutra. A 

inclusão de pauta foi aceita por unanimidade. Na sequência procedeu à leitura dos processos 

no Expediente: a) Aprovação para que discentes do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Agrícola realizem docência orientada no Curso; b) Aceite de orientador e criação 

de turma de TCC e quebra de pré-requisito da disciplina de Instrumentação (CSEA 4099) para 

o aluno Arthur Pozzobon Dutra; c) Assuntos gerais. a) Aprovação para que discentes do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola realizem docência orientada no 

Curso: a coordenadora Zanandra Boff de Oliveira  apresenta o memorando n. 161/2019 – 

PPGEA que solicita a aprovação do Colegiado para que quatro doutorandas realizarem 

docência orientada no Curso de Engenharia Agrícola, sendo uma doutoranda para cada 

disciplina distinta que segue: -Ítala Thaisa Padilha Dubal, orientada pelo professor Paulo 

Carteri Coradi, com a disciplina de Tecnologia de pós-colheita de produtos agrícolas 

(CSEA4082); -Lanes Beatriz Acosta Jaques, orientada pelo professor Paulo Carteri Coradi, 

com a disciplina Engenharia de processamento de produtos agrícolas (CSEA4104); - Marília 

Boff de Oliveira, orientada pelo professor Marcos Vinícius Tres, com a disciplina de 

Termodinâmica (CSEA4075); - Sabrina Dalla Corte Bellochio, orientada pelo professor Paulo 

Carteri Coradi, com a disciplina de Pré-processamento, secagem e armazenamento de 

produtos agrícolas. Após análise da documentação de solicitação e apreciação por todos os 

presentes, fica aprovado em bloco por unanimidade. b) Aceite de orientador e criação de 

turma de TCC e quebra de pré-requisito da disciplina de Instrumentação (CSEA 4099) 

para o aluno Arthur Pozzobon Dutra: a coordenadora Zanandra Boff de Oliveira apresenta 

a situação do aluno Arthur Pozzobon Dutra, matrícula 201721480, que após horários fechados 

e criações de turmas, se apresenta como possível formando, solicitando autorização de criar 

turma e de cursar TCC, sob orientação do professor Paulo Carteri Coradi, com trabalho 

intitulado de “Qualidade física de grãos de arroz submetidos a secagem em silo-secador”, 

além da quebra de pré-requisito da disciplina de Instrumentação (CSEA 4099), conforme 

solicitações em anexo. Sem objeções e colocações, todos os presentes concordam e aprovam 

por unanimidade as respectivas solicitações. c) Assuntos gerais: a coordenadora Zanandra 
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Boff de Oliveira inicia os informes gerais dando a palavra a professora Jordana que entrega à 

coordenadora, estendido aos alunos, o convite do “Dia de campo agricultura familiar: 

diversificação, técnicas e sustentabilidade” na Escola Estadual Técnica Nossa Senhora da 

Conceição – Três Vendas – Cachoeira do Sul, que ocorrerá no dia 27 de novembro de 2019. 

Professora Viviane Frescura salienta a participação dos alunos que além de alimentação no 

decorrer do evento, receberão certificado de participação. A coordenadora Zanandra faz uso 

da palavra e informa que o acordo de cooperação técnica está com a CLN e ainda não foi 

encaminhado ao Conselho de Campus em função de ajustes necessários, não havendo 

previsão para seu início. Outra informação pela coordenadora Zanandra, é sobre a auditoria 

interna de evasão que solicitou explicação pelo curso sobre as altas taxas de reprovação nas 

disciplinas de Cálculo I e Física I, que foi justificada pela coordenação com a mudança de 

PPC que propiciou uma queda nesse índice conforme relatórios, inclusive dos professores, 

juntamente a possibilidade da criação de disciplina de fundamentos de cálculo. Outro 

informativo foi sobre a reunião de sobre o planejamento orçamentário que teve suas 

exigências e condutas alteradas para o orçamento de 2021 que deve ser entregue até dezembro 

de 2019. 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, 20 de novembro de 2019.  
  


