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ATA DA 3ª REUNIÃO DO  
COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA 2020 

 

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e trinta minutos, 

via videoconferência pela plataforma GoogleMeet acessado pelo link: 

https://meet.google.com/fdy-wajz-nfg, 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), Prof. Paulo Ademar 

Avelar Ferreira (Membro docente), Prof. Tiago Rodrigo Francetto (Membro docente), Profa. 

Viviane Dal-Souto Frescura (Membro docente), Profa. Silvana Maldaner (Membro docente), 

Prof. Alfran Tellechea Martini, Vitor da Silva Pinheiro (Membro discente) e Heloisa de Gois 

(Membro discente). Justificou a ausência: Christiano de Carvalho Lamb (Membro externo). 

Dando início à Sessão, a Coordenadora deu as boas-vindas a todos os presentes, pediu 

desculpas pela urgência da reunião e desejou pleno êxito nos trabalhos. Em seguida, solicitou 

a permissão para que a Profa. Jordana Moura Caetano pudesse participar da reunião como 

convidado e por unanimidade foi aprovado. Dando continuidade, a coordenadora Zanandra 

Boff de Oliveira solicita a inclusão de duas pautas, sendo a decisão “ad referendum” sobre as 

notas de corte do ENEM para a próxima edição e criação de evento on-line, logo após a pauta 

foi aceita por todos os membros. Na sequência procedeu à leitura dos processos no 

Expediente, já com as inclusões: a) Apresentação dos novos membros do Colegiado; b) 

Aprovação da ata nº 2/2020; c) Notas de corte do ENEM para próxima edição; d) 

Organização de evento on-line para o curso de Engenharia Agrícola; e) Posicionamento sobre 

o atendimento da carga horária prática do Curso - REDE; f) Aproveitamento de Concurso - 

Área: Hidráulica, Recursos Hídricos e Meio Ambiente; g) Memorando 002 - Servidora 

Zanandra Boff de Oliveira; h) Assuntos gerais. a) Apresentação dos novos membros do 

Colegiado: Professora Zanandra apresenta a nova portaria deste colegiado, Portaria nº 

18/2020 de 20 de maio de 2020, com a nova configuração que inclui os novos membros: 

Professor Alfran Tellechea Martini e o acadêmico Vitor da Silva Pinheiro que foi o único 

membro discente que aceitou a representatividade no colegiado. O Professor Alfran solicitou 

que seja realizada a correção de seu nome na portaria dos membros do colegiado, A 

solicitação foi acatada pela Professora Zanandra e a correção será realizada assim que 

possível. A Professora Zanandra também coloca que retirou a professora Jordana do colegiado 

após a comunicação da mesma que estaria saindo de vacância no dia 15/06, para fazer uma 

única portaria com todas as alterações. Contudo, como a profa. Zanandra não comunicou a 

profa. Jordana, que sentiu-se prejudicada, externando sua manifestação em e-mail a todos os 

membros do Colegiado, a profa. Zanandra lamentou muito a decisão tomada por ela própria. 

Neste momento é aberta a palavra para a Professora Jordana que coloca seu descontentamento 

com o seu desligamento do colegiado sem aviso prévio e sem ter solicitado. Ela coloca que 

sua vacância e posse na UNB estão agendadas para o próximo dia 15 de junho e que mesmo 

sabendo de sua saída da UFSM, gostaria de cumprir com suas responsabilidades até o último 

dia. E já por não fazer mais parte deste colegiado, neste momento pede licença e se retira da 

reunião; b) Aprovação da ata nº 2/2020: Professora Zanandra dá seguimento a pauta e 

coloca a ata nº 02 em apreciação, após leitura, a qual, em regime de votação, foi aprovada por 

unanimidade; c) Notas de corte do ENEM para próxima edição: Professora Zanandra 

coloca que foi solicitada a informar as notas de corte do ENEM para a próxima edição, e 

manteve as últimas notas adotadas “Ad referendum”, que em apreciação,  todos os membros 

acordaram; d) Organização de evento on-line para o curso de Engenharia Agrícola: 

Professora apresenta a necessidade de criar um evento do curso e do Curso online similar a 
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outros que estão acontecendo na área de Engenharia Agrícola. O encaminhamento dos 

membros do Colegiado é de que os membros que representam os estudantes façam um 

pesquisa sobre as temáticas a serem abordadas e) Posicionamento sobre o atendimento da 

carga horária prática do Curso - REDE; A professora Zanandra coloca  a maioria dos 

professores tem utilizado a modalidade REDE, mas que se preocupa com  o andamento das 

disciplinas para os alunos que estão terminando o curso, como o Ricardo Oliano de Carvalho, 

que está finalizando o Curso com previsão de formatura em agosto e os alunos Arthur 

Pozzobon e Guilherme Coelho de Souza, que podem fazer estágios – em função dos 

programas de seleção que realizaram, e possuem data para inicializar essas atividades. A 

professora Zanandra coloca que de acordo com instruções da PROGRAD, disciplinas que 

possuem carga horária prática podem ser realizadas na modalidade REDE, mas que só 

poderão ser consolidadas no retorno das aulas presenciais. O Colegiado entende que alguns 

créditos práticos podem ser trabalhados com o uso de tecnologia em REDE como, por 

exemplo, disciplinas que trabalham com softwares, modelos de simulação, entre outras 

ferramentas – cujas metodologias estejam no Plano de Ensino da disciplina,  o que possibilita 

que alunos possam ser encerrados nas disciplinas mesmo teórica/prática, no REDE, podendo 

viabilizar o andamento das atividades dos estudantes supracitados. Em discussões e 

posicionamento dos membros sobre o assunto, fica acordado por unanimidade que o 

Colegiado não se opõe que as aulas práticas sejam supridas com atividades diversificadas, 

mediadas por tecnologias em rede, para que os alunos supracitados com casos peculiares 

como o estágio e colação de grau, não sejam prejudicados. Fica acordado que o curso 

continua com a utilização do REDE – respeitando a autonomia dos professores e estudantes 

conforme INs da PROGRAD, e que as demais disciplinas com crédito (s) prático (s), somente 

serão encerradas, após o retorno presencial; Neste momento a professora Zanandra pede 

licença e se ausenta da reunião; d) Aproveitamento de Concurso - Área: Hidráulica, 

Recursos Hídricos e Meio Ambiente; Dando continuidade o professor Eduardo passa a 

conduzir a reunião e apresenta o e-mail de Dinara Grasiela Alves para a Coordenadoria 

Acadêmica de Cachoeira do Sul, se colocando à disposição na Área: Hidráulica, Recursos 

Hídricos e Meio Ambiente. Em apreciação e entendimento por todos os presentes, todos 

agradecem o interesse da professora, mas para a área em questão, já existe atendimento de 

docentes com o perfil já contemplado; e) Memorando 002- Servidora Zanandra Boff de 

Oliveira: O Professor Eduardo faz a leitura do memorando que trata do interesse da 

Professora Zanandra em assumir a disciplina de Agrometeorologia, devido à saída da 

Professora Jordana da UFSM. Em discussão, os membros do colegiado não se opuseram a 

solicitação da Profa Zanandra, porém, solicitaram ao NDE do curso de Engenharia Agrícola 

informações relativas as disciplinas da matriz curricular, visto que esta está em 

aprimoramento e o colegiado entende a necessidade destas informações para uma tomada de 

decisão. Além disso, foi solicitado um posicionamento da Coordenadoria Acadêmica quanto a 

realização de concurso para preenchimento da vaga antes ocupada pela Professora Jordana e 

de outras disciplinas indicadas pelo NDE. Sem mais, o Coordenador substituto Eduardo 

Leonel Bottega 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, pelo Coordenador Substituto e pelos demais participantes à reunião. 

Cachoeira do Sul, 03 de junho de 2020.  

 

 


