
 

 

23º FORUM DE DOCENTES 

 

Memória do Painel da Câmara Especializada de Agronomia   

Sala CEA 

22/09/2016 14:00 

 

Coordenação: Cons. Eng. Agr. Edson Perez Guerra 

Assessoria Técnica: Geol. Eduardo Gaensly 

 

14h00 - Abertura do Painel 

Comentários: O Coordenador Adjunto da CEA, Cons. Edson Perez Guerra, efetuou uma breve 

apresentação sobre o debate. Os presentes se apresentaram e informaram as instituições e 

cursos que estão representando. 

 

Atribuições Profissionais 

Comentários: Foi discutida a questão de profissionais formados antes da entrada em vigor da 

Res. 1.073/2016. Também foi questionada a questão da Resolução 1.010/2005, se foi 

revogada pela 1.073/2016. A Resolução 1.073/2016 não revogou a Resolução 1.010/2005, 

porém tendo em vista a impossibilidade da aplicabilidade da Res. 1.010/2005, entende-se que 

a mesma não encontra-se em vigor, devendo-se obedecer ao que dispõe a Res. 1.073/2016. 

 

14h10 - Legislação do Sistema Profissional (incluindo a Res. 1073/16) 

Comentários: Houve a discussão sobre a orientação dos Creas em dar um direcionamento 

para a grade curricular do curso e dos projetos pedagógicos, para atender as resoluções do 

Sistema Confea/Creas, evitando complicações aos egressos após a conclusão do curso. 

Foi discutida a questão dos Tecnólogos e o impedimento destes em elaborar projetos, tendo 

em vista que a Resolução 313/1986 não prevê atribuições para projeto a estes profissionais. 

 

14h30 - Análise Curricular 

Comentários: Foi levantada a questão da concessão de atribuições para atividades específicas 

de acordo com a carga horária das disciplinas cursadas. 

Foi questionado, também, sobre a possibilidade de efetuar uma análise prévia da alteração da 

grade curricular de um respectivo curso pelo Crea-PR, que pode ser efetuada por meio do 

Portal de Educação no Site do Crea-PR. 

14h50 - Ensino na modalidade EaD 

Comentários: Discutiu-se o número de alunos matriculados em cursos da Modalidade EaD. 

Também comentou-se sobre o Workshop sobre EaD realizado pela CEA, no qual foi 

apresentado o histórico do ensino nesta modalidade. 

Os presentes foram convidados a assistir aula do Curso de Tecnologia em Agronegócio EaD, e 



 

 

também houve a explicação sobre as ferramentas utilizadas nos cursos EaD, e também os 

métodos utilizados em disciplinas que envolvem a parte prática e a utilização de laboratórios, 

por exemplo. 

Comentou-se também sobre a evolução dos cursos EaD, devido ao aumento da tecnologia 

utilizada nestes cursos atualmente. 

Há, contudo, a visão de que para cursos de agronomia, devido a necessidade de realização de 

atividades práticas, a modalidade de ensino a distância não seja a melhor a ser aplicada. 

Traçou-se um paralelo com a criação dos cursos noturnos de Agronomia, e a visão que houve 

na época, porém os alunos formados pelos cursos noturnos se mostravam tão interessados, 

ou mais, do que os alunos dos cursos diurnos. 

 

15h10 – Sombreamento 

Comentários: Foram mencionadas as atividades de sombreamento em discussão pela CEA: 

Plantio de Grama, Eletrificação Rural, Engenharia de Produção de Alimentos e Desinsetização. 

Foi discutida a questão do Cadastro Ambiental Rural – CAR – e a necessidade de uma 

normatização sobre os profissionais habilitados a realizar o Cadastro. 

 

Fiscalização das atividades desenvolvidas pelos Docentes 

Comentários:  

Está sendo efetuado um levantamento sobre as outras atividades realizadas por docentes, 

dentro das universidades, porém que caracterizam atividades técnicas, tais como: 

Análise de solo, análise foliar, teste de produtos, perícias, pesquisa, extensão, etc. 

 

15h30 - Interrupção do Registro Profissional por docentes 

Comentários: Foi discutida a necessidade de registro nos Creas dos docentes. Sendo 

informado que anteriormente era necessário registro do profissional e da respectiva ART da 

atividade de docência, porém devido a Normativos do MEC, atualmente não é mais 

necessário o registro dos profissionais que realizem apenas a atividade de docência. 

 

15h45 - Atividades técnicas desenvolvidas por docentes 

Comentários: Foi discutida a atuação das empresas júniores, e a necessidade de registro 

destas empresas no Crea, e também a apresentação de profissional responsável técnico. 

Comentou-se também sobre a necessidade de uma maior integração entre as instituições de 

ensino e o Crea. 

 

16h00 - Sessão de perguntas e respostas 

Comentários: 

Todos os cursos de pós-graduação devem fazer cadastro? 

Sim. Os cursos deverão ser cadastrados para que o profissional possa obter a extensão das 

atribuições. 



 

 

 

Egressos de cursos formados no exterior, em países do Mercosul, podem obter o registro com 

maior facilidade perante o Sistema Confea/Crea? Há previsão de que não haja a necessidade 

de revalidação do diploma? 

Não há previsão legal para a dispensa de revalidação para egressos de cursos de países do 

Mercosul. 

 

É ofertada a disciplina de empreendedorismo nos curso de Agronomia? 

Em alguns cursos está sendo incluída a disciplina de empreendedorismo nas novas grades dos 

cursos de Agronomia. A opinião é de que trata-se de uma importante disciplina na formação 

dos futuros profissionais. 

 

16h45 - Discussão e elaboração de propostas 

Comentários: 

 

- Alteração do teor da Resolução 313/1986, buscando a inclusão nas atribuições dos 

Tecnólogos a elaboração de projetos, tendo em vista que Técnicos de Nível Médio possuem 

atribuições para elaborar projetos até o valor de R$150.000,00. 

 

- Inclusão de disciplina específica de Acessibilidade (optativa ou não) nos cursos de graduação 

dos diversos cursos. 

 

- Inclusão de disciplina obrigatória de Empreendedorismo na grade curricular dos cursos de 

graduação. 

 

- Inclusão de disciplinas referentes à utilização de Vants/Drones nos cursos de graduação; 

 

- Incluir disciplinas de Inglês como disciplina obrigatória nos cursos de graduação. 

 

- Divulgação dos critérios e parâmetros (criação de cartilha) que serão utilizados pelos Creas 

no cumprimento da Resolução 1.073/2016 do Confea, buscando a orientação aos 

coordenadores de cursos para o cumprimento da mesma. 

 

- Agendar Workshops da Agronomia em Maringá, gravando o Workshop com a tecnologia 

utilizada pela UniCesumar, que se colocou a disposição para efetuar a gravação, para a 

posterior divulgação por meio da Internet das palestras e discussões. 

 

17h00 – Encerramento 

Comentários: 

O Cons. Edson, Coordenador do Painel, destacou e agradeceu a presença de todos que 



 

 

participaram deste painel de discussão e do 23º Fórum de Docentes, realizado no Centro 

Universitário de Maringá – UniCesumar. 

 

A Cons. Marlene destacou a evolução das discussões dos fórums, e agradeceu aos 

representantes da UniCesumar pela disponibilização do espaço para a realização do evento. 

Destacou-se a necessidade de maior divulgação do evento, buscando a participação de mais 

docentes. 

 

Nada mais a ser discutido, a presente reunião foi encerrada às 16h45min. 

 

 


