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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE A ABERTURA DO CURSO 

SUPERIOR DE BACHAREL EM AGRONOMIA NO INSTITUTO FEDERAL 

CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA. 

 

Realizou-se no dia 21 de maio de 2019,no horário compreendido das nove às onze horas da 

manhã, no auditório do Instituto Federal Catarinense Campus Videira, a audiência pública 

que tratou da abertura do curso de Agronomia na referida instituição. A audiência teve por 

objetivo socializar com à comunidade a proposta do Projeto Político Pedagógico do Curso 

(PPC), elaborado pelo Núcleo Estruturante (NDE). Participaram desta audiência as seguintes 

autoridades; o Sr. Dorival Borga (Prefeito da Cidade de Videira), a Sra. Claudete Vavassori, 

(Vice Prefeita da Cidade de Videira), Sr. João Leandro Locatelli (Secretário Adjunto de 

Agricultura da Cidade de Videira), Sr. Pedro Rabuske (Prefeito da Cidade de Pinheiro 

Preto), Sra. Rosania Zago (Secretária de Educação de Pinheiro Preto), Sra. Marlene Valesan 

(Secretária de Educação de Tangará), representantes das empresas EPAGRI e Coopervil. 

Representando a direção do IFC Campus Videira, estiveram presentes o Sr. Wanderson Rigo 

(Vice Diretor), Lizete Camara Hubler (Diretora de Ensino) e a Sra. Glória Fuentes 

(Coordenadora Geral de Ensino). Além destes, estiveram presentes no evento, membros da 

comunidade e estudantes do Campus. Incialmente, o professor Allan Charlles Mendes de 

Sousa, coordenador do curso, realizou uma apresentação dos tramites realizados para a 

construção do PPC. O coordenador destacou, que o trabalho inicialmente se deu através da 

necessidade de se realizar um estudo sobre qual curso na área de ciência agrárias seria o 

mais adequado para ser ofertado no IFC Campus Videira. Essa necessidade foi levantada 

visto o potencial Agropecuário da Cidade de Videira e região. O coordenador ressaltou, que 

este estudo foi realizado respeitando os seguintes critérios; (a) O perfil econômico da região; 

(b) Necessidade de qualificação profissional da região de Videira; (c) O quadro de 
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professores e de técnicos disponível no Campus; (d) A infraestrutura disponível no Campus, 

(e) O interesse da população, (f) Oferta de cursos nas proximidades.  No que diz respeito ao 

perfil econômico de Videira, o grupo de estudo constatou que a economia da Cidade está 

concentrada no comércio, na indústria e na atividade agropecuária, sendo esta a de maior 

representatividade. De acordo com o levantamento realizado, Videira e região destaca-se na 

produção de uva, maçã, ameixa, pêssego, aves, suínos e bovinos de corte e de leite. Sobre a 

necessidade de qualificação profissional, o grupo defende que a mão-de-obra, que atua e 

atuará no setor, necessita de qualificação profissional voltada aos arranjos produtivos locais. 

O quadro de professores e técnicos disponível para atuar no curso de Agronomia do IFC-

Campus Videira, é formado por nove doutores e três mestres na área técnica, e por três 

doutores e três mestres na área básica. Além disso, conta com dois técnicos agrícolas, um 

técnico em química, técnicos em assuntos educacionais, técnico em segurança do trabalho, 

técnico em saúde, técnico e tecnologia da informação, e técnicos nos setores de pesquisa e 

extensão. O Campus conta com uma excelente infraestrutura de salas de aulas, 

laboratórios, acessibilidade, biblioteca, refeitório, campo experimental, estufas para 

produção de mudas, galpão de máquinas e equipamentos agrícolas, sistemas de irrigação, 

horta, áreas de culturas anuais, forrageiras, frutíferas, área de floresta e lago para práticas de 

apicultura. Para constatar o interesse da população, foi realizado um abaixo assinado, 

manifestando apoio à abertura do curso no Campus. Sobre a oferta de cursos nas 

proximidades, relatou-se que os cursos mais próximos são ofertados nas Cidades de 

Caçador, Campos Novos e União da Vitória, por instituições privadas, que limitam o acesso 

de alguns alunos por questões financeiras. Após esse relato, Allan Charlles realizou a 

apresentação do PPC proposto. Nome do curso: Agronomia, Turno: Manhã, Carga 

horária: 3650 horas, Número de aulas por dia: 5 aulas, Processo de seleção: SISU, 

Número de disciplinas: 64. Após a apresentação, foi aberto o espaço para manifestações 

dos representantes da comunidade e autoridades presentes. O prefeito da Cidade de Videira, 

Sr. Dorival Borga, manifestou apoio à abertura do curso, confirmando o potencial 

econômico da região para a atividade agropecuária. Durante a sua fala, o Prefeito disse, que 

a abertura de curso corrobora o planejamento estratégico econômico do município, que 
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dentre outros pontos, visa a qualificação da mão-de-obra para atuar no mercado de trabalho 

local. O Prefeito da Cidade de Pinheiro Preto, Sr. Pedro Rabuske, em sua fala, também 

mostrou-se favorável à oferta do curso de Agronomia, visto que este curso também atenderá 

a população do seu município e de outras cidades da região. Em seguida, falou a Secretária 

de Educação do Município de Tangará, a Sra. Marlene Valesan. Em seu pronunciamento, a 

secretária demonstrou total apoio ao projeto, e ressaltou os ganhos econômicos, sociais e 

ambientais para a região. Na sequencia, também manifestaram apoio ao projeto, os 

representantes da EPAGRI e da COOPERVIL. Após os discursos realizados, e comprovada 

a manifestação de apoio da comunidade, a audiência deu-se por encerrada, e eu Allan 

Charlles Mendes de Sousa lavrei a presente ATA, que se aprovada será assinada pelos 

membros no Núcleo Docente Estruturante do curso de Agronomia.  

 


