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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO 1 

CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA CAMPUS SETE LAGOAS – UFSJ 2 

Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro 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, convidada à reunião, os professores 7 

Amilton Ferreira da Silva, Antonio José Steidle Neto, Cristiane Alcantara dos Santos e 8 

Marcos Antônio Matiello Fadini. 1 – Informes: Não houve informes. 2 – Estratégia para 9 

inserção da formação em extensão universitária no curso de Engenharia 10 

Agronômica: O Prof. João Carlos iniciou a reunião dando continuidade ao último ponto 11 

de pauta da reunião anterior, sobre a possível redução da carga horária da unidade 12 

curricular Atividades Complementares. A sugestão foi que a carga horária seja reduzida 13 

em 50%, para que os outros 50% sejam inseridos na formação em extensão universitária. 14 

Ressaltou que a implementação da extensão universitária acontecerá em 2023. O Prof. 15 

Amilton concordou que, como ponto de partida, seja feita a redução da carga horária das 16 

Atividades Complementares. O Prof. Fadini achou interessante a sugestão e também 17 

concordou com a redução da carga horária. O Prof. João Carlos mencionou que deverá 18 

ser discutida a forma de propor a inserção da formação em extensão no Curso. Sugeriu 19 

que possa ser um modelo similar às Atividades Complementares, mas com a diferença de 20 

nas Atividades Complementares o discente não tem um professor responsável e já na 21 

extensão universitária será necessário ter um professor responsável, assim como no 22 

Estágio Supervisionado e no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O Prof. João Carlos 23 

comunicou que a primeira proposta seria inserir uma unidade curricular no 10° período do 24 

curso. O Prof. Fadini achou arriscado inserir a unidade curricular no final do curso, com 25 

receio de não haver empenho dos discentes e até mesmo de esquecerem de fazer as 26 

atividades no decorrer do curso. Sugeriu que o TCC seja remanejado para o 8° período, 27 

pois no 10° período a maioria dos discentes não estão totalmente dedicados. O Prof. João 28 

Carlos achou pertinente a colocação do Prof. Fadini e informou que conforme consta no 29 

Art. 6° da Resolução n° 2, de 25 de junho de 2012, o discente não precisa 30 

necessariamente se matricular no TCC só quando estiver no 10° período. O requisito 31 
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atual para se matricular na referida unidade curricular é ter cursado no mínimo 87% da 32 

carga horária do Curso. A Profa. Aline concordou com a fala do Prof. Fadini e comentou 33 

que no Bacharelado Interdisciplinar em Biossistemas (BIB) o TCC é dividido em duas 34 

etapas. O Prof. Fadini mencionou sobre a importância de inserir novas possibilidades para 35 

o desenvolvimento do TCC, como um formato na linha de empreendedorismo. Para 36 

finalizar a fala, o Prof. Fadini comentou que vê a possiblidade da extensão universitária 37 

ser uma base para o TCC. A Profa. Cristiane concordou com a colocação do Prof. Fadini, 38 

na questão de não deixar a extensão para o final do Curso e citou como exemplo o TCC. 39 

Na unidade curricular TCC, grande parte dos discentes fazem o trabalho sem dedicação 40 

adequada. A Profa. Cristiane mencionou sobre a importância de realocar a unidade 41 

curricular Metodologia da Pesquisa e Redação Científica para metade do Curso. Sugeriu 42 

colocar a unidade curricular de extensão no 4° período. Como primeira opção a 43 

professora sugeriu que a unidade curricular seja disponibilizada todo semestre no sistema 44 

para os discentes; caso não seja possível, a segunda opção proposta foi que a 45 

Coordenaria disponibilize como forma de lembrete no Portal Didático. O Prof. João Carlos 46 

concordou com a sugestão da Profa. Cristiane e complementou dizendo que seria 47 

interessante que o professor responsável pela unidade curricular de extensão fizesse uma 48 

apresentação todo início de semestre com o intuito de alertar e incentivar os discentes. O 49 

Prof. Amilton sugeriu que a contabilização das atividades seja feita no decorrer do Curso. 50 

Após o discente concluir a atividade, enviará o certificado para a Coordenaria realizar a 51 

contabilização e encaminhar para DICON fazer o registro. O Prof. João Carlos explicou 52 

que para funcionar desta forma, sugerida pelo Prof. Amilton, seria necessário um sistema 53 

ágil para fazer o controle das atividades. Comentou que o modelo atual de solicitação de 54 

contabilização de Atividades Complementares tem a vantagem de evitar contabilizações 55 

repetidas. O Prof. Fadini ressaltou a importância de ter avaliação da atividade de 56 

extensão, pois para toda atividade pedagógica é necessária uma avaliação. Ressaltou 57 

que não seria uma avaliação escrita e sim um registro no relatório final, informando se o 58 

desenvolvimento do discente foi satisfatório ou insatisfatório.  O Prof. João Carlos 59 

relembrou que a decisão, de não poder cobrar presença e aplicar avaliações, consta no 60 

documento Guia da Formação em Extensão na UFSJ, de 2021. A Profa. Cristiane 61 

complementou a fala do Prof. João Carlos dizendo que em seu entendimento essa 62 

avaliação não se refere a prova escrita. Sugeriu que seja feito um relatório para ser 63 

entregue no final do semestre ao professor responsável. A avaliação seria para a 64 
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participação e dedicação do estudante durante a execução das atividades. A Profa. Aline 65 

mencionou que a proposta da Profa. Cristiane seria como acontece no Estágio 66 

Supervisionado, isto é, ao final do estágio o discente entrega o relatório das atividades 67 

desenvolvidas. O Prof. Fadini concordou com a sugestão da Profa. Cristiane e ressaltou 68 

que não será feito provas escritas e sim uma avaliação do desempenho do discente. O 69 

Prof. João Carlos mencionou que caberá ao Colegiado fazer uma Instrução Normativa, 70 

contendo todas as informações e critérios que serão deliberados pelo NDE. Foi discutido 71 

entre os membros do NDE sobre as possíveis alterações no Projeto Pedagógico do Curso 72 

de Engenharia Agronômica, conforme as novas DCNs das Engenharias e a restruturação 73 

da grade curricular. Diante desta discussão, o Prof. João Carlos informou que irá preparar 74 

uma planilha com a grade curricular do curso e encaminhar para os membros do NDE 75 

analisarem. A Profa. Cristiane sugeriu que seja feito um formulário eletrônico de consulta 76 

aos docentes do Curso, para facilitar as alterações. Através do formulário será possível 77 

fazer um levantamento das possíveis alterações no Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 78 

O Prof. João Carlos sugeriu que todos os membros do NDE participem da elaboração do 79 

formulário, enviando suas propostas e sugestões. A Profa. Cristiane se disponibilizou para 80 

fazer uma lista com alguns pontos que podem ser inseridos no formulário e comentou que 81 

será de suma importância a participação dos docentes nesta consulta. Todos os membros 82 

do NDE concordaram em enviar, até o dia 15/12/2021, às sugestões para à 83 

Coordenadoria. A partir destes envios a Coordenadoria irá elaborar, até o dia 20/12/2021, 84 

uma primeira versão do formulário. 3 – Aprovação de atas pendentes: A ata da 3º 85 

Reunião Ordinária, ocorrida em 30 de novembro de 2021, foi aprovada por todos. O Prof. 86 

João Carlos sugeriu que a próxima reunião ordinária seja de forma presencial, no dia 87 

17/02/2022 às 10h00. Todos concordaram com o agendamento da próxima reunião. Nada 88 

mais a declarar, a reunião deu-se por encerrada e eu, Izadora Maíra Faria, lavrei a 89 

presente ata que será lida e aprovada por todos os presentes. 90 
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