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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE
AGRONOMIA DO ANO DE 2022

Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de 2022, às 14 horas e 10 minutos, pela plataforma
virtual Google Meet (meet.google.com/bzd-nwyp-k�), realizou-se a Segunda Reunião
Ordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Agronomia da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, sob a Presidência da prof. Silas Primola
Gomes e com o comparecimento dos seguintes membros docentes: Clebia Mardonia Freitas
Silva, Débora Andréa Evangelista Façanha, Fred Denilson Barbosa da Silva, Marcelo Casimiro
Cavalcan� e Susana Churka Blum. O Prof. Silas iniciou os trabalhos apresentando a ordem do
dia.  Ordem do dia: Aprovação da Ata da Primeira Reunião Ordinária do NDE – O Prof. Silas
colocou em apreciação a Ata da Primeira Reunião Ordinária do NDE, que foi aprovada por todos
os presentes. Informes: O Prof. Silas relatou sobre a redução do número de ingressantes no
curso nos úl�mos anos e que está sendo feita uma avaliação pela direção do ins�tuto para
iden�ficação de eventuais problemas e a elaboração de proposta para solução da questão. Os
professores Marcelo e Susana salientaram sobre a importância de se fazer uma avaliação para
não se cometer erros com eventuais mudanças. Como segundo informe o Prof. Silas explicou
como ocorrerá a visita do MEC para avaliação do curso. Explicou que o processo já iniciou pela
submissão de informações no portal do E-MEC e que a visita será realizada de forma on-line. Os
professores Marcelo, Susana e Fred reforçaram sobre os riscos que podem ocorrer durante a
visita, como falta de internet, laboratórios ainda incompletos, limitações locais e dificuldades
para realização das prá�cas na fazenda. A Profa. Susana explicou que a equipe avaliadora pode
pedir por exemplo para mostrar o funcionamento de equipamentos específicos. O Prof.
Marcelo salientou a importância de se mostrar a realidade do curso, inclusive os defeitos, na
busca de melhorias futuras. Pontos de pauta: Primeiro ponto – Alterações no PPP atual do
Curso: O Prof. Marcelo Casimiro apresentou as demandas das disciplinas, às quais ele ficou
encarregado de consultar. Ele informou que a Profa. Eveline solicitou alterações em ementas e
referências bibliográficas em Introdução à Botânica e Sistemá�ca Vegetal. A Profa. Ana Carolina
também solicitou pequenas alterações em Agroecologia III. O Prof. Marcelo informou que os
professores da área de Agroecologia se reuniram e chegaram ao entendimento de ser
necessário acrescentar 15 horas de a�vidades prá�cas em Agroecologia I e II. A Profa. Aiala
informou que não �nha nenhuma sugestão de alteração. A Profa. Susana ques�onou sobre a
problemá�ca do aumento de carga horária, especialmente em períodos específicos já
sobrecarregados. Ela perguntou sobre a possibilidade de junção das disciplinas de
Agroecologia. O Prof. Marcelo explicou que também exis�a a proposta de unificação das
Agroecologias em duas disciplinas de 45 horas, com 15 horas de prá�ca em cada uma delas,
mas que, porém, não houve concordância por parte da Profa. Ana Carolina para Agroecologia
III, por não querer compar�lhar sua única disciplina a qual detém autonomia didá�co-
pedagógica, mantendo assim a carga horária de 30h na mesma. Porém, o NDE entendeu que a
proposta de junção das três Agroecologias em duas seria a mais viável pois não acarretaria
aumento de carga horária, ficando as duas no quinto e sexto semestre. No entanto, o Prof.
Marcelo reforçou que a opção escolhida pelos professores da área foi a de manutenção das três
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Agroecologias. Foi discu�do também, a necessidade de criação de mais uma disciplina da
matemá�ca e a Profa. Susana relatou a sugestão da Coordenação de Matemá�ca para a criação
de uma nova disciplina de pré-cálculo, mais básica e que a disciplina atual seria voltada mais
para a parte de cálculo. Também, foi discu�da a possibilidade de mudança da disciplina de
Agricultura do Sul para o início do curso, o que foi apoiado pela Profa. Clebia, tendo ficado de
se consultar o docente responsável sobre a mudança. Após, o Prof. Silas informou, que sobre as
Prá�cas Agrícolas, não foi solicitada nenhuma alteração pelos professores das disciplinas.
Assim, ele apresentou uma proposta de redução das atuais seis prá�cas, para quatro, sendo a
primeira prá�ca man�da no modelo atual, a junção das prá�cas II e III em uma única prá�ca na
fazenda e a junção das prá�cas IV e V em uma única prá�ca nos assentamentos. A úl�ma
prá�ca seria a IV, que equivaleria à atual. Como pontos posi�vos dessa redução foram
apresentados a redução do custo para realização das prá�cas, diminuição da necessidade de
transporte, diminuição da necessidade de professores para atuar nas prá�cas, maior
possibilidade rodízio entre professores e a compensação do eventual aumento de carga horária
de outras disciplinas, uma vez que a carga horária total das prá�cas iria reduzir. Como ponto
nega�vo teria a redução da carga horária de prá�ca. O Prof. Silas ques�onou se essa discussão
deveria ser levada primeiramente ao grupo de professores das prá�cas, para depois ser levada
ao grupo integral de professores. A Profa. Clebia salientou que o diferencial do curso de
Agronomia é a Prá�ca Agrícola e diz ser de acordo com a discussão por todos os professores. A
Profa. Débora chamou a atenção para as dificuldades para a realização das prá�cas na fazenda
o que compromete a qualidade do ensino e que seria importante repensar o modelo atual. O
Prof. Marcelo reforçou a necessidade dessa discussão iniciar com os docentes que ministram as
referidas disciplinas e sugeriu também a par�cipação de estudantes nessa discussão. A Profa.
Susana também reforçou sobre as dificuldades para realização das prá�cas e ser a favor de
mudanças que visem a o�mização dos recursos. Ficou decidido pelos membros que a discussão
seria levada para o grupo dos docentes que estão ministrando as disciplinas e posteriormente
para o grupo geral de professores. A Profa. Débora informou que havia ficado responsável pelas
disciplinas da área animal, mas que não �nha feito a consulta aos docentes pois precisava
entender melhor a área dentro do PPP. Ela ques�onou sobre a situação anterior das disciplinas
e o Prof. Silas explicou que durante a mudança do PPP anterior para o atual haviam sido
re�radas duas disciplinas, Melhoramento Gené�co Animal e a Zootecnia de Ruminantes. A
Profa. Débora então apresentou sua opinião, relatando que as disciplinas de Zootecnia de
Ruminantes e Não Ruminantes apresentam carga horária muito reduzida. Ela ficou de marcar
uma reunião com os demais professores da área para discu�r sobre a questão. Em seguida o
Prof. Fred apresentou as demandas das disciplinas dá área de Fitotecnia. Segundo ele o Prof.
Joaquim informou que não teria necessidades de alterações em suas disciplinas e que o Prof.
Gustavo ficou de enviar sugestões, porém não enviou. Disse que o Prof. Gutemberg sugeriu a
criação de uma disciplina, Entomologia Aplicada de 45 horas, para complementar a carga
horária da disciplina de Entomologia, que seria abaixo do necessário, atualmente. Outra
sugestão seria a alteração de nome das disciplinas de Fitotecnia I, II, III e IV, que mudariam para
Grandes Culturas, Fru�cultura, Hortaliças Tuberosas e Policul�vos. Além disso, o Prof. Fred
sugeriu a criação de uma nova disciplina chamada de Olericultura Folhosas e Fru�feras, que
aumentaria 45 horas. Foi dado o encaminhamento de levar as alterações da área de Fitotecnia
a discussão com todos os professores. A Profa. Clebia informou que a disciplina de Extensão é
obrigatória e que iria encaminhar documentos sobre o assunto para o coordenador. A Profa.
Clebia ficou também de encaminhar as alterações no Estágio Supervisionado no PPP do Curso.
Com relação às disciplinas da área a Profa. Clebia disse que não efetuou a discussão e que iria
consultar os professores. A Profa. Susana apresentou as demandas da área de solo e disse que
as demandas foram de alteração de ementa e bibliografia. A única demanda de alteração de
carga horária foi da disciplina de Nutrição de Plantas solicitada pelo Prof. Geocleber, com



06/02/2023 14:29 SEI/UNILAB - 0621673 - Ata de Reunião

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=699216&infra_siste… 3/3

aumento para 60 h, que ficou de ser levado para discussão na reunião do cole�vo de
professores. Finalizando, o Prof. Silas relatou ter iden�ficado outras necessidades de alteração
no PPP, como correção do português, bibliografia com formatação errada, disposição das
disciplinas que poderiam ser apresentadas em ordem alfabé�ca e inclusão de carga horária
EAD. Os membros do NDE se manifestaram a favor da inclusão de carga horária do EAD e foi
encaminhado que o tema seria levado para discussão na reunião conjunta. Nada mais havendo
a tratar, o Prof. Silas deu por encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta minutos, e eu, Silas
Primola Gomes, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada eletronicamente
por todos os presentes.
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com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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