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Em onze de abril do ano de dois mil e dezessete, às treze horas, realizou-se, na sala da Direção
do Departamento de Desenvolvimento Educacional do Instituto Federal Catarinense Campus
Santa Rosa do Sul, a segunda reunião extraordinária do Comitê de Ensino do ano de dois mil e
dezessete. O Diretor do Departamento de Desenvolvimento Educacional do Instituto Federal
Catarinense Campus Santa Rosa do Sul e Presidente do Comitê de Ensino, professor Cleber
Machado, deu as boas-vindas aos integrantes presentes. A seguir, Cleber passou a conduzir a
ordem do dia. O professor Cleber fez registrar as presenças dos participantes: Nestor Valtir
Panzenhagen, Coordenador do Curso de Engenharia Agronômica; Eduardo Vitto Daros,
representante titular dos discentes do Curso Técnico em Agropecuária; João Mario Lemes da
Silva Neto, representante titular dos discentes do Curso de Engenharia Agronômica; Rosana
Possamai Dela, representante titular dos técnico-administrativos; Julian da Silva Lima,
representante titular dos docentes; Cristiano Antônio Pochmann, representante suplente do
Núcleo Pedagógico; e Luís Antônio Biulchi, representante suplente da Coordenação do Curso
Técnico em Agropecuária. Registrou-se a presença do aluno Sérgio Luiz Soares Filho,
representante suplente dos discentes do Curso Técnico em Agropecuária, que participou da
reunião como ouvinte. O professor Cleber fez registrar a ausência do integrante: Cláudio Luiz
Melo da Luz, representante do Núcleo Pedagógico, por se encontrar em atuação em comissão
fora do campus. O professor Cleber se propôs a confeccionar a ata nesta ocasião e os demais
integrantes concordaram. Antes do início da pauta principal o professor Cleber apresentou dois
projetos de balcão submetidos no dia anterior a realização da reunião, logo, para dar celeridade
ao trâmite e tão logo colocar os projetos em prática, Cleber colocou que os mesmos não
necessitam de condições extras àquelas já presentes na infraestrutura do campus Santa Rosa do
Sul para serem realizadas. Os integrantes presentes na reunião concordaram com a aprovação dos
projetos apresentados pela professora Daiane Nagel intitulados Grupo de Teatro e Fazendo Arte.
Aproveitando a discussão sobre projetos de balcão, o integrante Luiz Antônio Biulchi sugeriu
uma reformulação futura no modelo de documento a ser preenchido para submissão dos projetos
deste tipo com menções especiais as responsabilidades do coordenador quanto a estrutura e/ou

equipamentos utilizados durante a execução do projeto. Antes de Cleber dar continuidade a pauta
principal da reunião, Luis ressaltou a importância da reformulação também dos projetos
submetidos ao Edital interno com fomento, que, para as próximas oportunidades se repense um
maior equilíbrio dos recursos entre as categorias Ensino, Pesquisa e Extensão tendo em vista o
aumento significativo de projetos de Ensino submetidos em dois mil e dezessete. No seguimento
da reunião o integrante Cristiano se propôs a construir a tabela de pontuação dos projetos de
acordo com os critérios já estabelecidos no Edital. Os projetos foram então apresentados um a
um e também sendo registradas suas observações para serem repassadas aos coordenadores. Em
votação unânime os nove projetos de ensino foram aprovados mediante as correções ressalvadas
pelos avaliadores. Julian comentou sobre a importância do Departamento de Ensino observar as
cargas horárias destinadas dos projetos para que não haja sobreposição nos Planos de Trabalhos
Docentes. O professor Cleber agradeceu a presença dos integrantes. Nada a mais sendo tratado,
encerrei a presente ata, subscrita por mim, nomeado Secretário pelos integrantes do Comitê de
Ensino nesta oportunidade.
Santa Rosa do Sul, 11 de abril de 2017.
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