
Na segunda-feira, os alunos 

foram recepcionados pela coordena-

ção que fez a  apresentação da ma-

triz curricular. Durante à tarde co-

nheceram o campus  e os setores a-

companhados pelo colega Vilmar 

Ulrich, Coord. De produção Agro-

pecuária do IFRS Sertão. 

 De terça –feira em diante as 

aulas ocorreram normalmente até o 

final da semana. 

 Na sexta-feira houve a primeira 

confraternização dos alunos com almo-

ço no Centro de Artes Cultura e inte-

gração (CACI).   

 Até 19 de março, com a turma 

completa (20 alunos atualmente), pre-

tendemos organizar uma confraterniza-

ção com todos os professores , junta-

mente com o curso de Licenciatura em 

Ciências Agrícolas . 

Primeira semana de aula 

Atividades no mês de março 

Dia 22 de março (segunda):  Aula inaugu-

ral dos cursos superiores (14h00min no 

auditório do Centro de cultura Munici-

pal). 

 A Aula Magna será proferida pelo 

Prof. Dr. Wilson João Zonin Pró-reitor de 

Extensão da UNIOESTE – PR e o tema se-

rá ―Meio ambiente e a sustentabilidade do 

desenvolvimento‖, transversal a todos os 

cursos superiores do campus.  

  

 Dia 24 de março (quarta): duas ativida-

des previstas, também às 14h00min no audi-

tório Central. Na oportunidade estará pales-

trando  sobre o Conselho e campo de atuação 

profissional o Presidente do CREA-RS 

(Conselho Regional de Engenharia, Arquite-

tura e Agronomia do RS) Eng. Civil Luiz Alci-

des Capoani e o vice-presidente Eng. Agrôno-

mo Moisés Souza Soares.    

 Em seguida, haverá uma palestra sobre 

a inserção da mulher no Agronegócio . 
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 Equipamentos : o 

curso dispõe de um data-

show e um notebook para 

uso em sala de aula. O 

professor deve solicitar o 

aparelho na coordenação e 

após o uso devolvê-lo no 

mesmo local. 

 Salas de aula : du-

rante a manhã—Sala A do 

prédio verde (após a pou-

sada). Durante a tarde— 

Sala A do prédio central 

dos cursos superiores

(amarelo). 

 Coordenação: fun-

cionará manhã e tarde. Na 

ausência do Coordenador 

(Prof Welington R.Zanini) 

o vice-coordenador (Prof. 

Getulio Stefanello) assume 

todas as funções diretivas. 

Secretaria: a secre-

taria dos cursos superiores 

passou a funcionar defini-

tivamente no prédio cen-

tral dos cursos superiores. 

Todas as atividades e do-

cumentações serão enca-

minhadas neste local e 

não mais na secretaria dos 

cursos médios e técnicos. 

 Formas de comu-

nicação: criou-se um gru-

po de discussão para os 

professores do colegiado, 

com o seguinte endereço: 

Envie um e-mail e 

estará automaticamente 

enviando para cada pro-

fessor do colegiado do 

curso. Esperamos com is-

so, poder reduzir as  reu-

niões do colegiado. 

Reuniões de Cole-

giado do Curso:  ocorre-

rão mediante convocação 

dos professores, o que a-

contecerá somente quando 

for imprescindível . 

 Comunicação com 

os alunos: O grupo de 

discussão dos alunos do 

curso é parecido com o do 

Colegiado. Se um profes-

sor ou aluno deseja se co-

municar com os alunos do 

curso, pode enviar e-mail 

para: 

  

 

 Material de divul-

gação: Adesivo para o car-

ro com o emblema  da A-

gronomia, ao custo de R$ 

5,00  e, camisetas pólo 

branca ao preço de R$ 

27,00. Na  COOPEAFS. 

 

Viagem técnica: Os 

alunos já estão inscritos 

para visita à Expodireto 

em Não-me-toque/RS. 

Serão conduzidos pelos 

coordenadores dos cursos 

de Agronomia e Licencia-

tura em Ciências Agríco-

las.   A viagem acontecerá 

dia 18 de março (quinta). 

Os integrantes da 

Agronomia já estarão com 

as camisetas do curso. 

 

Sobre a Infra-estrutura do curso: 

Bolet im Inf ormat iv o  

(54) 3345.8035 
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E-mail  coord.   

wrzanini@gmail.com 

ifrsertaoagronomiatu2010

@googlegroups.com 

agroifrsertao12010@

googlegroups.com 
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 Professores e alunos do curso de Agronomia,  ao precisarem de cópias ou impressões, 
podem solicitar o serviço de forma organizada e coletiva, agilizando e melhorando a qualidade 
do serviço.   
 Estimular a organização e a cooperação é uma atitude educativa.  
 Todos juntos ! 

A COOPEAFS já ins-

talou uma copiadora digital 

no prédio Central dos cursos 

superiores.  

O funcionamento o-

correrá de segunda a sexta 

das 09h30min as 10h30min e 

durante a noite das 

20h30min  as 21h30min.  

Fora destes horários 

somente serão feitas cópias 

na sede da cooperativa das 

14h00min as 20h00min . 

 Professores e alunos 

tem a comodidade de enviar 
o material a ser copiado/
impresso por e-mail  para o 
endereço (e receberão confir-
mação automática do recebi-
mento):  
 Solicitamos que o 
professor produza o seu ma-
terial original  nas máquinas 

do IFRS, e envie uma copia 
do material montado para  a 
reprodução (o material será 
guardado e devolvido ao 
professor e caso não seja reti-
rado, será colocado no scani-

nho  do professor. 
  
 As cópias custam o 
mesmo valor da impressão 
P&B: R$ 0,15 (frente e verso) 
para sócios e R$ 0,20 para 
não sócios. 
  
 Cópias coloridas se-
rão o próximo investimento 
da COOPEAFS.   
 As cópias serão roda-

das mediante o pagamento 

do serviço e somente nos 

horários de funcionamento 

já indicado para cada local. 

ximo com foco nestes as-

pectos. O curso superior 

de Agronomia prescinde 

disso, para sua afirmação 

neste momento. 

Caso hajam proble-

mas, o professor deverá 

antecipar à coordenação 

do curso, que irá auxiliar 

para uma solução.  

Em reunião com a 

direção geral e CGE, acor-

dou-se com as coordena-

ções firmeza na consecu-

ção das aulas, não só no 

que diz respeito à qualida-

de, mas também no que 

tange a assiduidade e 

pontualidade dos profes-

sores e alunos em sala de 

aula.  Por isso, estamos 

solicitando empenho má-

Os planos de aula 

das disciplinas do curso 

deverão ser enviados à 

secretaria dos cursos su-

periores até dia 19 de mar-

ço, para que sejam visados 

pela Coordenação e enca-

minhados para arquivo. O 

modelo, já foi enviado pe-

lo prof. Odair Spenthof a 

todos os professores. 

ATITUDE NA AGRONOMIA ! 

Impressão e cópias digitais no superior 

Orientações pedagógicas 
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coopcopias@hotmail.com   
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Quadro de horário do I semestre 2010 

Dia Horário Disciplina/prof Local 

Seg 

08:10 10:00 Química Geral Prof. Márcia Regina S. Cardoso Sala A Sup. Prédio  verde 

10:10 12:00 Química Geral Prof. Márcia Regina S.Cardoso Sala A Sup. Prédio  verde 

13:10 15:00 Matemática * Prof. Dileta Cechetti Sala A Sup predio Amarelo 

15:10 17:00 Filosofia Prof. Nizete Zanolla Chaves Sala A Sup predio Amarelo 

Ter 

08:10 10:00 Informática  Prof. Josué Toebe Prédio da Biblioteca (central) 

10:10 12:00 Informática  Prof. Josué Toebe Prédio da Biblioteca (central) 

13:10 15:00 Zoologia ** Prof. Jeonice Werle Techio Sala A Sup predio Amarelo 

15:10 17:00 Sociologia  Prof. Welington R. Zanini Sala A Sup predio Amarelo 

Qua 

08:10 10:00 Introdução à  Agronomia Prof. Welington Zanini Sala A Sup. Prédio  verde 

10:10 12:00 Introdução à  Agronomia Prof. Welington Zanini Sala A Sup. Prédio  verde 

13:10 15:00 Inglês Instrumental Prof. Ivete Scariot Sala A Sup predio Amarelo 

15:10 17:00 Biologia Celular ***Prof. Juliana M. Rogalski Sala A Sup predio Amarelo 

Qui 

08:10 10:00 Morfologia Vegetal Prof. Juliana M. Rogalski Sala A Sup. Prédio  verde 

10:10 12:00 Morfologia Vegetal Prof. Juliana M.Rogalski Sala A Sup. Prédio  verde 

13:10 15:00 Livre Sala A Sup predio Amarelo 

15:10 17:00 Livre Sala A Sup predio Amarelo 

Sex 

08:10 10:00 Língua Portuguesa I Prof. Cassiana Grigoletto Sala A Sup. Prédio  verde 

10:10 12:00 Língua Portuguesa I Prof. Cassiana Grigoletto Sala A Sup. Prédio  verde 

13:10 15:00 Livre Sala A Sup predio Amarelo 

15:10 17:00 Livre Sala A Sup predio Amarelo 

* Nos dias 15/03(Seg), 12/04(Seg), 10/05(Seg), 07/06(Seg) e 05/07(Seg) as aulas de 

“Matemática” ocorrerão das 8:10 às 12:00. 
**  Nos dias 16/03(Ter), 13/04(Ter), 11/05(Ter), 08/06(Ter) e 06/07(Ter) as aulas de 

“Zoologia” ocorrerão das 8:10 às 12:00. 
*** Nos dias 18/03(Qui), 15/04(Qui), 13/05(Qui), 17/06(Qui) e 15/07(Qui) as aulas de 

“Biologia Celular” ocorrerão na quinta-feira das 8:10 às 12:00. 

Estudantes !    

 O grupo da primeira turma já deve começar a pensar no Centro Acadêmico do 

Curso. 

As principais funções de um centro acadêmico são: 

Defender os interesses e direitos dos estudantes 

Estimular o aperfeiçoamento político, social, científico e cultural dos estudantes 

Buscar o aperfeiçoamento do curso permanentemente, zelando pela qualidade do 

ensino . 

Representar os estudantes em questões com a coordenação e direção. 

 


