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ATA DA 2ª REUNIÃO DO  
COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA 2020 

 

 

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas, via 

videoconferência pela plataforma Google Meet acessado pelo link: 

<https://meet.google.com/zuz-gxdc-yov>, embasada na portaria nº 98042 de 23 de abril de 

2020, conforme anexo, 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), Profa. Mariana Vieira Coronas (Membro Docente), Prof. Tiago 

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

Profa. Silvana Maldaner (Membro docente), Heloisa de Gois (Membro discente) e Guilherme 

Abreu C. de Souza (Membro discente). Justificou a ausência: Prof. Paulo Ademar Avelar 

Ferreira (Membro docente) 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, solicitou a permissão para que o professor Alfran Tellechea 

Martini pudesse participar da reunião como convidado e por unanimidade foi aprovado. Em 

seguida passou à leitura, para apreciação, da Ata 1ª, a qual, em regime de votação, foi 

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

informa que não há solicitação de inclusão de pauta. Na sequência procedeu à leitura dos 

processos no Expediente: a) Processo 23081.055526/2019-98 de acordo de cooperação 

técnica; b) Criação de DCG Ambiente, Cultura e Sociedade (em anexo); c) Homologação do 

Ad referendum da aprovação dos locais de estágio e supervisores (2020-1); d) Cronograma de 

defesas de TCC 2020-1; e) Escolha da Coordenação de Curso e Composição do Colegiado de 

Curso (2020/2022); f) Panorama do REDE no Curso; g) Assuntos gerais. a) Processo 

23081.055526/2019-98 de acordo de cooperação técnica: Professora Zanandra informa que 

embora ainda não haja detalhamento de consulta via portal da UFSM, a solicitação foi 

negada. Salienta que a solicitação de cooperação técnica foi realizada conforme orientação da 

PROPLAN, mas foi indeferida a solicitação; b) Criação de DCG Ambiente, Cultura e 

Sociedade (em anexo); Professora Zanandra faz novamente a apresentação da proposta, 

anteriormente encaminhada aos membros do colegiado para prévia apreciação, e colocada em 

análise pelo colegiado fica aprovada por todos os membros do colegiado; c) Homologação do 

Ad referendum da aprovação dos locais de estágio e supervisores (2020-1): É apresentado 

ao Colegiado a decisão “ad referendum” dos locais de estágio dos alunos: - André Luís Teles 

dos Santos na Coagrisol Cooperativa Agroindustrial, orientado pelo professor Paulo C. 

Coradi,  com o supervisor de estágio Eduardo Ferraz Monteiro com formação de Tecnólogo: - 

Ricardo  Oliano de Carvalho na Fazenda Pioneira Empreendimentos Agrícolas, orientado pelo 

professor Tiago R. Francetto, com o supervisor de estágio Antônio Lima Pessoa com 

formação de Engenheiro Agrônomo; - Rosana Moraes de Moraes na Farm Connection 

Consultoria Agrícola Ltda, orientada pelo professor Eduardo L. Bottega, com supervisor de 

estágio Eder Luis Sari, com formação de Engenheiro Agrônomo. Em apreciação e sem 

contestações, fica ratificado por unanimidade a decisão; d) Cronograma de defesas de TCC 

2020-1:  Em detrimento da suspensão de atividades presenciais na UFSM e respeito ao direito 

de formatura dos alunos do curso, a professora Zanandra apresenta o cronograma com as 
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defesas de TCC por videoconferência para o dia 10 de julho de 2020 para os estudantes: 

Arthur Pozzobon orientado pelo professor Paulo C. Coradi, Guilherme Coelho orientado pelo 

professor Paulo C. Coradi, Ricardo Oliano de Carvalho, orientado pelo professor Tiago R. 

Francetto e Jeferson de Oliveira orientado pela professora Zanandra B. Oliveira, lembrando 

que as colações de grau podem ser realizadas em gabinete. Posta para apreciação e sem 

contestações, fica aprovada por unanimidade o calendário; e) Escolha da Coordenação de 

Curso e Composição do Colegiado de Curso (2020/2022): Professora Zanandra dá início a 

pauta informando que no dia 22  de agosto de 2020 será encerrada a sua  portaria como 

Coordenadora do Curso da Engenharia Agrícola e que por entendimento da situação atípica de 

pandemia poderá será indicado uma Coordenador (a) “pro tempore”. A profa. Zanandra 

manifesta que não tem interesse em continuar na Coordenação após o encerramento da 

portaria. O prof. Eduardo Leonel Bottega se coloca à disposição para continuar a frente da 

coordenação caso seja da vontade do colegiado como coordenador “pro tempore” até decisão 

da escolha de um novo coordenador. Professora Zanandra abre inscrições para ouvir os 

membros e sugestões de interessados, mas não há manifestação de membros que se 

interessem pela vaga. A professora Zanandra coloca que precisa substituir a representatividade 

do aluno Guilherme, uma vez que o mesmo irá colar grau em breve, e que a Docente Mariana 

também solicita sua substituição por motivos particulares, entrando como seu substituto o 

professor Alfran para compor o corpo deste colegiado. Em votação, fica aprovado por todos. 

Professora Mariana coloca que em função da pandemia, caso seja de interesse, a portaria de 

substituição pode ser feita uma única vez ao incluir a substituição discente e novo 

coordenador. f) Panorama do REDE no Curso: Em atenção a pandemia e ao atual regime de 

atividades domiciliares (REDE), foi feita uma pesquisa para mesurar a adesão de docentes ao 

REDE, sendo que 87,5 % responderam ao questionário e destes 92% aderiram ao regime. Para 

os docentes, as principais dificuldades são a participação e engajamento dos estudantes e a 

conectividade, uso de plataformas e adaptação do conteúdo. Quanto aos estudantes, apenas 

32% participaram da pesquisa e colocam como principais dificuldades a compreensão de 

conteúdos e a conectividade. A professora Zanandra compartilha sua experiência e abre a 

palavra aos demais professores para que também socializem suas percepções. É consenso que 

as turmas mais avançadas são mais focadas e possuem um rendimento muito melhor, 

diferentemente dos alunos iniciantes que produzem uma abstenção muito grande nos 

encontros virtuais, como coloca a professora Jordana que, por vezes, são apenas 4 alunos on 

line no encontro da disciplina. E que os alunos se preocupam muito pela incerteza de não 

saberem quando as aulas presenciais serão retornadas. Professor Tiago coloca que tem 

alterado sua metodologia para que os alunos participem mais, sendo este solicitado pelos 

alunos até em horários diferentes das aulas. Professor Ezequiel diz haver bastante dificuldade 

pelo tipo de disciplina, mas que é uma luta constante em busca da superação para todos. 

Professora Jordana faz adaptação de acordo com a necessidade dos alunos, mas o retorno é 

pouco pela participação dos alunos. Professora Viviane relata que desde o início da suspensão 

das atividades, busca novas alternativas, e que nos momentos de atividades de extensão, 

obteve um resultado positivo com convidados para dividir suas experiencias, como um 

extensionista da EMATER e a professora Chaiane da UERGS. Silvana diz que tem construído 

mini vídeos para explicar os exercícios, mas que somente 60% dos alunos seguem com as 

atividades. Professora Mariana coloca ter problemas apenas com turmas iniciais, pois com as 

turmas dos períodos finais, tudo é perfeito. O representante discente Guilherme coloca não ter 

problemas, uma vez que já está terminando seu curso, mas a representante discente Heloisa 

diz que há dificuldade embora esteja se adequando, mas sente que o aprendizado está 

comprometido com essa modalidade REDE; g) Assuntos gerais: Professora Zanandra coloca 

ter assumido a disciplina de Metodologia Científica e Tecnológica por não ser possível a 

contratação de prof. substituto nesse período; Os trancamentos total e parcial estão abertos; A 



 
 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de Santa Maria 
Colegiado do Curso de Engenharia Agrícola 

Semana Acadêmica foi cancelada; A oferta de disciplinas para 2020-2 está suspensa por 

enquanto; A profa. Zanandra faz a solicitação que sejam demandadas atividades remotas ao 

Téc. de Laboratório em Solos, tais como levantamento de preços e orçamentos de 

equipamentos. Sem mais, a Coordenadora Zanandra Boff de Oliveira agradeceu a presença de 

todos e deu por encerrada a sessão. Nada mais havendo a tratar, eu, Rosana Brettas da Silva, 

secretária dos cursos, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pela Coordenadora e 

pelos demais participantes à reunião. Cachoeira do Sul, 13 de maio de 2020. 

 


