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ATA DA XXIX REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE AGRONOMIA

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e dez minutos, no
Campus das Auroras da UNILAB, reuniram-se sob convocação do presidente do colegiado, o Prof. Silas
Primola Gomes, os seguintes membros: Daniela Queiroz Zuliani, Fernanda Schneider, Jaqueline Sgarbi
Santos, Geocleber Gomes de Sousa, Marcelo Casimiro Cavalcante, Susana Churka Blum e Virna Braga
Marques (representantes docentes). Como representante TAE esteve presente Erasto Gonçalves de
Oliveira e como representantes discentes Antônio Leonardo Santana. Como apoio administra�vo estava
presente Madeline Maia. Apresentando quórum mínimo exigido, deu-se início à reunião com a
apresentação de informes e dos pontos de pauta. INFORMES – Incialmente o Prof. Silas submeteu a ata
da XXX Reunião Extraordinária à aprovação pelo colegiado, sendo a mesma aprovada por unanimidade. O
Prof. Silas convidou o Prof. Lucas Nunes da Luz, diretor do IDR, para explicar sobre a redução na entrada
de estudantes, verificada nos úl�mos semestres e repassada pela COEGS. O Profs. Lucas explicou que os
dados sugerem que o fato passou a acontecer após o aumento das notas de cortes aprovadas pelo
colegiado de curso anteriormente. Como encaminhamento, os Professores Silas e Lucas ficarão de se
reunir, analisar os dados e sugerir alterações nas notas de corte ao colegiado. O segundo informe foi
dado pelo Prof. Silas e se tratou da avaliação de curso pelo MEC. Foi explicado que já foi aberto o
processo de avaliação do curso de Agronomia pelo órgão e que o Prof. Silas ficou responsável pelo
preenchimento dos dados do curso no portal do e-MEC e que a direção do ins�tuto ficou responsável
pela organização dos dados que serão necessários para a visita. O Prof. Silas também, explicou sobre a
situação de estudantes que estão solicitando regime especial. Dois estudantes que estão trabalhando e
solicitaram regime especial, para realizar as a�vidades disciplinares por meio EAD e �veram seus pedidos
indeferidos. Outro caso é de um estudante que está enfrentando problemas de saúde e que a
coordenação de curso encaminhou para atendimento pela DIASE e sugeriu ao estudante a entrada com
pedido de regime especial. A coordenação de curso e a direção do ins�tuto também, fizeram consultas
sobre o recebimento de auxílios pelo estudante, tendo sido informado pela PROPAE, que o estudante
está recebendo os auxílios que lhe são cabíveis. Por fim, foi solicitado ao representante discente
presente, que sejam feitas campanhas entre os discentes, contra qualquer forma de preconceito que
possa acarretar em danos psicológicos aos discentes. Informe sobre ENADE (relatora Profa. Fernanda): A
Profa. Fernanda relatou que esse ano terá ENADE e que, provavelmente, o edital sairá em agosto.
Salientou a importância do curso se organizar para a preparação dos estudantes para o teste. O Prof. Silas
ficou de ins�tuir uma semana para preparação dos estudantes, assim que sair a lista dos par�cipantes. A
Profa. Jaqueline apresentou o informe sobre as disciplinas comuns entre Engenharia de Alimentos e
Agronomia. Ela frisou sobre a necessidade de se adequar as disciplinas da Agronomia para que
professores que tenham interesse possam ministrar disciplinas, também, na Engenharia de Alimentos.
Sobre os concursos para professores, o Prof. Silas informou que será realizado concurso para professor
subs�tuto para as vagas das Profas. Gorete e Rafaella. Já o concurso para professor efe�vo da vaga da
Profa. Aiala será realizado no próximo semestre, porém a contratação acontecerá apenas a par�r de
janeiro de 2023. Em relação à saída do Prof. Max foi informado que, caso aconteça, existe a possibilidade
de uso da vaga da Profa. Gorete. Ficou definido que as coordenações dos dois cursos irão se reunir com a
direção do ins�tuto para analisar a possibilidade de troca de professores. ORDEM DO DIA – Primeiro
ponto- Afastamento do Prof. Nildo para realização de pós-doutorado: O ponto de pauta foi re�rado
devido a ausência do Prof. Nildo, que seria o relator. – Segundo ponto- Oferta 2022.1: O Prof. Silas
compar�lhou a oferta, sendo apresentada e deba�da semestre por semestre. Após o compar�lhamento
da oferta ficou assim definido: para o primeiro semestre – não houve alterações, restando apenas a
dúvida do Prof. que irá subs�tuir a Profa. Aiala, tendo a possibilidade de ser o Prof. Lucas; segundo
semestre – sem alterações, restando apenas a dúvida dos professores que irão ministrar Zoologia Geral



e Matemá�ca Aplicada à Agronomia; terceiro semestre – o Prof. Lucas sairá da PA II, que ficará com os
professores Debora 90hs e Max 90hs, as demais disciplinas permanecem como está no semestre vigente.
No quarto semestre – Os professores Silas e Geocleber saem da PAIII e o professor Ciro assume uma das
vagas. As demais disciplinas permanecem como estão. O quinto e sexto semestres – sem alterações,
restando apenas a dúvida do professor que assumirá a disciplina de Fisiologia Vegetal; sé�mo semestre
– a PAV será assumida pelos professores Karine e Nildo, as demais não �veram alterações; oitavo
semestre – a PAVI será assumida pelos professores Virna, Marcelo Casimiro e Ana Carolina, as demais
disciplinas não sofreram alterações. Nono semestre – não sofreu nenhuma alteração. No décimo
semestre foram inseridas as disciplinas opta�vas: Manejo integrado de pragas e plantas daninhas (Prof.
Joaquim), Educação, desenvolvimento e economia solidária (Profa. Clebia), Caprino e Ovinocultura (Prof.
Silas), Olericultura, folhosas e fru�feras (Prof. Fred) e Salinidade (Prof. Geocleber), em subs�tuição às
disciplinas ofertadas no semestre anterior (2021.2). Também, ficou definido a volta da alternância para a
oferta das disciplinas opta�vas, sendo que a disciplina ofertada em um respec�vo semestre dará vaga
para outra, caso tenha demanda, no semestre seguinte, retornando posteriormente. Encerramento da
sessão: nada mais havendo a tratar, o prof. Silas agradeceu a presença dos membros do colegiado e
encerrou a sessão às dezesseis horas. Para constar eu, Silas Primola Gomes, coordenador do curso de
Agronomia, lavrei a presente ata que após lida será assinada por mim e pelos demais membros.
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