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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO 1 

CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA DO CAMPUS SETE LAGOAS – UFSJ 2 

Aos 17 (dez) dias do mês de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10h, reuniram-3 

se os membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) da Engenharia Agronômica, de 4 

forma remota, utilizando o aplicativo Google Meet, sob a presidência do coordenador do 5 

curso, o Prof. João Carlos Ferreira Borges Júnior. Presentes à reunião os professores 6 

Amilton Ferreira da Silva, Antonio José Steidle Neto, Cristiane Alcantara dos Santos e 7 

Marcos Antônio Matiello Fadini. 1 – Informes: O Prof. João Carlos informou que foi 8 

contatado pelo Prof. João Carlos Costa Guimarães, coordenador do curso de Engenharia 9 

Florestal/UFSJ, sobre a proposta de montar um grupo de discussão sobre as novas 10 

Diretrizes Curriculares Nacionais, DCNs das engenharias, no âmbito da UFSJ. O Prof. João 11 

Carlos F. Borges Jr. informou que se colocou à disposição para colaborar no fórum de 12 

discussões, bem como na solicitação conjunta de aumento de prazo para ajuste de projetos 13 

pedagógicos de curso, PPCs, às DCNs de engenharias, estipulado para abril de 2022 na 14 

UFSJ. Informou que as discussões do NDE do curso de Engenharia Agronômica estão 15 

focadas na incorporação da formação em extensão no PPC da Engenharia Agronômica, 16 

haja vista que o Curso não é afetado pelas novas DCNs das engenharias. Informou também 17 

sobre a possibilidade futura de análise de alterações no PPC, com alinhamento às novas 18 

DCNs das engenharias. 2 – Análise da ata da reunião de 10 de dezembro de 2022: A 19 

ata da reunião ordinária do NDE de 10 de dezembro de 2021 foi aprovada por todos. 3 – 20 

Consulta sobre o calendário de reuniões do NDE para o período 2022/1: Foi proposta 21 

a possibilidade das reuniões ocorrerem na primeira quinta-feira de cada mês, das 10h00 às 22 

11h40min. Será feita uma relação de datas que será enviada pela coordenadoria ao NDE 23 

para verificação de disponibilidades. 4 – Consulta ao NDE sobre o foco de trabalhos 24 

relativos ao PPC: O Prof. João Carlos consultou aos demais integrantes do NDE sobre se 25 

o foco dos trabalhos de ajustes no PPC da Engenharia Agronômica em 2022 deveria ser a 26 

incorporação da formação em extensão ou deveria também considerar ajustes para novas 27 

DCNs das engenharias. Foi decidido por unanimidade que os trabalhos serão focados nos 28 

ajustes necessários para incorporação da formação em extensão, considerando-se 29 

oportunamente possibilidade de ajustes na grade, deixando alterações relativas às novas 30 

DCNs das engenharias para análises futuras. 5 – Apresentação de documentos para 31 
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embasamento de estudos para o PPC: O Prof. João Carlos apresentou os seguintes 32 

arquivos para embasamento de estudos para o PPC: planilha eletrônica com a grade 33 

curricular atual do curso e contabilização de horas aula e horas relógio para as diferentes 34 

categorias de unidades curriculares; diagrama de disciplinas e requisitos; e tabela de 35 

ajustes de carga horária disponibilizada pelo técnico administrativo da UFSJ Bruno 36 

Nascimento Campos, com simulação de impacto na carga horária após a alteração na 37 

duração do semestre de 18 para 17 semanas, com base na Resolução Nº 034, de 01 de 38 

dezembro de 2021/CONEP/UFSJ. A partir desta resolução, conclui-se que uma disciplina 39 

de 4 horas semanais terá uma contabilização total de 60 horas no período. Numa simulação 40 

inicial do ajuste de carga horária, considerando-se também a redução da carga horária nas 41 

atividades complementares para 100 horas, calculou-se que o Curso teria uma carga 42 

horária total de 3767 horas, sendo 377 horas de formação em extensão. 6 – Formulário 43 

para consulta aos docentes do curso: A partir da prévia enviada pela Profa. Cristiane foi 44 

trabalhado um documento para embasar um formulário eletrônico a ser enviado aos 45 

professores do curso. O formulário terá como objetivo reunir informações dos docentes 46 

sobre questões acadêmicas pertinentes aos estudos de ajustes no PPC pelo NDE. Foram 47 

elencadas 8 questões. A versão inicial do formulário será previamente apresentada ao NDE 48 

para depois, se aprovada, ser disponibilizada aos demais docentes do curso. Nada mais a 49 

declarar, a reunião deu-se por encerrada e eu, João Carlos Ferreira Borges Júnior, lavrei a 50 

presente ata que será lida e aprovada por todos os presentes. 51 
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