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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO 1 

CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA DO CAMPUS SETE LAGOAS – UFSJ 2 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de março de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10h40min, reuniram-3 

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

remota, utilizando o aplicativo Google Meet, sob a presidência do coordenador do curso, o Prof. 5 

João Carlos Ferreira Borges Júnior. Presentes à reunião os professores Amilton Ferreira da Silva, 6 

Antonio José Steidle Neto, Cristiane Alcantara dos Santos e Marcos Antônio Matiello Fadini. 1 – 7 

Informes: Sem informes para registro. 2 - Aprovação da ata da última reunião ordinária 8 

(17/02/2022): A ata da primeira reunião ordinária do NDE de 17 de fevereiro de 2022 foi aprovada 9 

por todos.3 - Calendário de reuniões: O Prof. João Carlos sugeriu uma discussão sobre 10 

mudança no calendário ou horário das reuniões para que os membros tivessem tempo hábil 11 

para se deslocarem ao término das aulas presenciais para início da reunião do Núcleo. Foi 12 

sugerida a retificação do calendário com as reuniões dando início as 10h15min e finalizando 13 

às 11h45min, preferencialmente na terceira quinta-feira do mês, considerando-se também 14 

ajustes devido aos feriados. Todos concordaram. 4 - Análise das respostas ao 15 

“Formulário de consulta a docentes sobre disciplinas da grade curricular do curso 16 

de Engenharia Agronômica”. O Prof. João Carlos compartilhou a janela de computador 17 

para apresentação do formulário, informando a obtenção de 19 respostas e analisou as 18 

solicitações de inclusão e exclusão de disciplinas como pré-requisito e correquisito. 19 

Algumas das solicitações enviadas já estão atendidas em ajustes no atual Projeto 20 

Pedagógico do Curso (PPC), conforme publicação no site do curso. O Prof. Antonio 21 

comentou que a baixa adesão de docentes que preencheram o formulário poder ser devido 22 

a alguma dificuldade de compreensão por parte de alguns docentes, segundo sua 23 

percepção durante a última assembleia do Departamento de Ciências Agrárias. A Profa. 24 

Cristiane comentou que em uma primeira assembleia de seu departamento (Departamento 25 

de Ciências Exatas e Biológicas - DECEB) comentou do formulário e pediu que todos 26 

participassem e que numa segunda assembleia reforçou a importância do preenchimento 27 

do formulário para os trabalhos do NDE, não tendo havido percepção negativa em relação 28 

aos formulários. Para o Prof. João Carlos, a contrariedade quanto à colaboração com o 29 

preenchimento do formulário foi minoritária, havendo a possibilidade de que alguns 30 

docentes, inicialmente, terem entendido que a colaboração com o trabalho no PPC 31 
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conduzido pelo NDE só ocorreria nesta oportunidade. Porém, como comentou, a diretriz da 32 

participação dos docentes do curso em diferentes partes do trabalho foi informada em 33 

assembleia do Departamento de Ciências Agrárias - DCIAG. A Profa. Cristiane sugeriu que 34 

em próximas assembleias departamentais fosse relatado o trabalho do NDE, apresentando-35 

se um resumo das atividades. Todos concordaram. 5 - Discussão sobre cronograma 36 

básico para desenvolvimento de trabalho para proposições no PPC, considerando o 37 

estabelecimento de data para o envio ao Colegiado do Curso de Engenharia 38 

Agronômica. O Prof. João Carlos sugeriu que fosse estabelecido prazo para o mês de 39 

julho para finalização dos primeiros trabalhos do NDE no PPC com vistas ao envio para o 40 

Colegiado do Curso. A referência foi a trabalhos como eventuais ajustes da grade curricular, 41 

inclusão da formação e extensão do curso, modificação em planos de ensino, entre outros. 42 

A Profa. Cristiane concordou com o prazo. O Prof. Antonio ressaltou que depende também 43 

do retorno de outros professores do curso para a finalização dessa etapa, tendo concordado 44 

com o prazo. O Prof. João Carlos propôs preparar uma versão inicial do PPC e passar para 45 

o NDE, para servir como base a partir da qual seriam incorporadas novas proposições dos 46 

integrantes do Núcleo. A proposta foi aceita em unanimidade e o Prof. João Carlos propôs 47 

a apresentação na próxima reunião. Nada mais a declarar, a reunião deu-se por encerrada 48 

e eu, Luciana Monteiro Castro, lavrei a presente ata que será lida e aprovada por todos os 49 

presentes. 50 
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