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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO 1 

CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA CAMPUS SETE LAGOAS – UFSJ 2 

Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 08h 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 professor João Carlos Ferreira Borges Júnior. Presentes à reunião, a vice 6 

coordenadora Aline de Almeida Vasconcelos, os professores Amilton Ferreira da Silva, 7 

Antonio José Steidle Neto, Cristiane Alcantara dos Santos e Marcos Antônio Matiello Fadini. 8 

1 – Informes: Não houve informes. 2 – Aprovação da ata da última reunião ordinária 9 

(09/11/2021): A ata da 2ª reunião ordinária foi aprovada por todos. 3 – Informações sobre 10 

as Atividades Complementares - Prof. Amilton: Informou que de acordo com o Artigo 1°, 11 

parágrafo único da Resolução n° 2, de 18 de junho de 2007, as Atividades Complementares 12 

e o Estágio Supervisionado não devem exceder 20% da carga horária total do curso. Não 13 

foi localizada outra norma que estabeleça a carga horária máxima exigida para as 14 

Atividades Complementares nos cursos de graduação. Conforme estabelecido na 15 

Resolução n° 2, de 24 de abril de 2019 - Nova Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 16 

das Engenharias, a carga horária do Estágio Supervisionado não pode ser inferior a 160 17 

horas. O Prof. Amilton fez uma pesquisa sobre o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de 18 

algumas universidades e o que chamou mais atenção foi da Universidade Federal de 19 

Viçosa (UFV). No PPC do curso de Agronomia da UFV, já está instituído que a carga horária 20 

das Atividades Complementares é de 60 horas e a disciplina de Extensão Universitária, 21 

Transferência de Tecnologias e Vivência Corporativa (FIT494) foi inserida no 10° período 22 

juntamente com o Estágio Supervisionado. A carga horária estabelecida para a Extensão 23 

Universitária na UFV foi de 405 horas, tendo como pré-requisito ter cursado no mínimo 24 

1.800 horas e a carga horária total do curso é de 4.170 horas. 4 – Discussão sobre a 25 

grade curricular do curso (devido a taxa de evasão apresentado pelo Prof. Daniel 26 

Calbino) – ponto sugerido pela Profa. Cristiane: A Profa. Cristiane destacou que, de 27 

acordo com o material do Prof. Daniel Calbino, o curso de Engenharia Agronômica tem 28 

maior evasão até o 4° período. Sugeriu que o foco maior seja com os discentes do 1° ao 4° 29 

período, tendo uma maior integração com os calouros e inserindo nos períodos iniciais 30 

disciplinas que sejam mais relacionadas ao Curso. Destacou que é necessário estabelecer 31 
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uma forma de deixar claro para os discentes, dos períodos iniciais, possíveis áreas de 32 

atuação profissional após concluir o Curso. Continuando a sua fala, a Profa. Cristiane citou 33 

exemplos de áreas de atuações do Engenheiro Agrônomo: perícia, consultoria, paisagismo, 34 

setor público, vigilância sanitária, dentre outros. Ressaltou ainda a importância de buscar 35 

integração das disciplinas do ciclo básico e profissionalizante. O Prof. Fadini ressaltou que 36 

esta é uma discussão muito pertinente e que a evasão dos discentes não é uma situação 37 

nova, pois sempre existiu. Destacou que a UFSJ/CSL está próxima de grandes 38 

universidades como UFV e UFLA e por isso é necessário fazer algo novo que ainda não foi 39 

feito naquelas universidades que são vistas como referência. Comentou ainda sobre a 40 

possibilidade de aproveitar as oportunidades de estarmos nas proximidades de Belo 41 

Horizonte e do Aeroporto Internacional de Confins. A Profa. Cristiane complementou a fala 42 

do Prof. Fadini dizendo que o discente sabe por que vai para UFLA ou UFV, visto que são 43 

universidades tradicionais e veem a UFSJ como opção alternativa. O Prof. Amilton 44 

comentou que a UFSJ/CSL está passando por um processo de transição e os docentes 45 

devem continuar trabalhando para que os alunos considerem a UFSJ/CSL como referência. 46 

O Prof. João Carlos frisou que as universidades UFLA e UFV tem mais de 100 anos de 47 

história, enquanto a UFSJ/CSL tem apenas 12 anos. Ainda com a fala, o Prof. João Carlos 48 

comentou que através do material disponibilizado pelo Prof. Daniel Calbino, pode-se 49 

observar que o curso de Engenharia Agronômica é o curso com a segunda menor taxa de 50 

evasão no Campus Sete Lagoas e que está abaixo da média de evasão dos cursos de 51 

Engenharia Agronômica em instituições federais no Brasil. Apesar disso, ressaltou que há 52 

aspectos em que se deve melhorar, como por exemplo reestruturação dos laboratórios, 53 

utilização da Fazenda Granja Manoa e melhoria da infraestrutura de campo no Campus 54 

Sete Lagoas. O Prof. Amilton comentou sobre a nota do ENADE do curso de Engenharia 55 

Agronômica, que foi a 24ª melhor nota entre mais de 300 cursos no Brasil. A Profa. Aline 56 

informou que o mercado de trabalho já está buscando os alunos da UFSJ/CSL. Salientou 57 

que tem recebido feedback de alunos que tiveram em contato com o departamento de 58 

recursos humanos de algumas empresas. 5 – Estratégia para inserção da formação em 59 

extensão: O Prof. João Carlos sugeriu que a carga horária da unidade curricular Atividades 60 

Complementares seja reduzida em 50%, para que os outros 50% sejam inseridos na 61 

formação em extensão universitária. Este ponto de pauta será discutido na próxima reunião, 62 

que será agendada via e-mail. Nada mais a declarar, a reunião deu-se por encerrada e eu, 63 

Izadora Maíra Faria, lavrei a presente ata que será lida e aprovada por todos os presentes. 64 
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