Acta de la XI Reunión del Foro

ATA DO XI FORO DE FACULDADES DE AGRONOMIA DO
MERCOSUL AMPLIADO, BOLÍVIA E CHILE
26 a 28 de novembro de 2009
Porto Alegre/RS – BRASIL
O Foro de Faculdades de Agronomia do Mercosul, ampliado Bolívia e Chile reunido nos dias 26
a 28 de Novembro de 2008, na Cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, iniciou suas
atividades no Anfiteatro da Faculdade de Veterinária da UFRGS, sob a coordenação do
Professor Gilmar Arduino Bettio Marodin, Diretor da Faculdade de Agronomia da UFRGS, na
qualidade de Secretário Executivo pró-tempore e do Presidente da AUDEAS, Professor Abel
Ferrero René. Estavam presentes as seguintes autoridades acadêmicas envolvidas: do
BRASIL: Prof. Pedro Alberto Selbach, Vice-Diretor da Faculdade de Agronomia/UFRGS,
Professor Sergio Schwarz, Coordenador da COMGRAD, Faculdade de Agronomia/UFRGS,
Professor Paulo Vitor Dutra de Souza, Chefe do Departamento de Horticultura e Silvicultura,
Faculdade de Agronomia/UFRGS; Prof. Fábio de Lima Beck, Coordenador Pedagógico,
Faculdade de Agronomia/UFRGS; Sérgio Franco, Secretário de Educação a Distância da
UFRGS; Professor Everaldo Anastácio Pereira, da Faculdade de Agronomia e Veterinária da
UNB, Brasília, Professor Cleimon do Amaral Dias, Coordenador do Curso de Agronomia da
UDESC/Lages, Santa Catarina, Professor Ênio Luiz Pedrotti, Secretário de Relações
Institucionais e Internacionais da UFSC, Florianópolis, Professor Edemar Antônio Rosseto,
Coordenador do Curso de Agronomia da UFPEL, Pelotas, Professora Elisabete Gabrielli,
Coordenadora do Curso de Agronomia da Universidade Luterana do Brasil, ULBRA, Canoas,
da ARGENTINA, Prof. Abel Ferrero Rene, Decano da Faculdade de Ciências Agrárias,
Universidad Nacional del Nordeste, Presidente da AUDEAS, Sra. Suzana Leontina Vidales,
Decana do Departamento de Tecnologia, Universidad Nacional de Lujan; Ing. Agr. Daniel
Esteban Di Giusto, Decano de Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de
Córdoba; Liliana Margarita Ramirez, Decana de Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad
Nacional de Rosario; Dra. Marcela Gally, Secretaria de Extensión y Asuntos Estudantiles,
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires; Roberto Balbueno, Universidad de
Buenos Aires; Dra. Monica Sacido, Secretária Audeas, Universidad Nacional del Cientro; do
PARAGUAI, Ruben Genciano Ferreira Martinez, Decano de Faculdad de Ciencias
Agropecuarias y Florestales, Universidad Nacional de Itapua; Ing. Agr. Rafael Vasquez Torres,
Decano da Faculdad de Engeniería Agronómica, Universidad Nacional del Este; Ing. Agr. Imre
Kovács, Faculdad de Ingenería Agronómica, Universidad Nacional del Este; Ing. Agr. Lorenzo
Lopez Meza, Decano da Faculdad de Ciencias Agrárias, da Universidade Nacional de
Asunción, do URUGUAI, Ing. Agr. Fernando Garcia Préchac, Decano da Faculdade de
Agronomia, Universidad de la Republica y Ing. Agr. Gustavo Marisquirena, Director de la
Unidad de Ensenãnza, Facultad de Agronomía, Universidad de la Republica; da BOLÍVIA, Ing.
Agr. Felix Rojas Ponce, Vice-Decano da Faculdad de Agronomía, Universidad Mayor de San
Andrés; do CHILE, Dr. Jaime Millan, Decano da Faculdade de Recursos Naturales, Universidad
Católica de Temuco; Aliro Contreras Novoa, Decano Facultad de Ciencias Agropecuarias y
Florestales, Universidad de la Frontera; Dr. Luis Antonio Lizana, Decano da Faculdad de
Ciencias Agrarias, da Universidad do Chile, Eugenio Doussoulin Escobar, Decano da
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Faculdade de Ciencias Agrarias, da Universidad de Tarapaca-Arica, Claudio Cafati Kampatzki,
Vicedecano de Faculdad de Agronomía e Ingeneria Florestales, Pontificia Unversidad Católica
do Chile e José Antonio Olaeta Coscorroza, Decano de Facultad de Agronomía, Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.
A realização do Foro foi viabilizada pelo apoio incondicional da UFRGS, através da Faculdade
de Agronomia, pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do RS
(CREA/RS) e da Fundação de Apoio a UFRGS (FAURGS).
Estavam presentes na sessão de abertura: o Diretor da Faculdade de Agronomia da UFRGS,
Prof. Gilmar A.B. Marodin, a Pró-Reitora de Graduação Profa. Valquíria Bassani, o Presidente
do CREA/RS Eng. Agrônomo Gustavo Lange, o Presidente da FAURGS, Prof. Sérgio
Nicolaiewski, Ex-diretor da Faculdade de Agronomia/UFRGS e o Presidente de AUDEAS, Prof.
Abel Ferrero.
O Prof. Gilmar Marodin, Coordenador do evento, inicia os trabalhos agradecendo a presença
de todos e comenta de sua alegria em participar de mais um Foro de Diretores de Faculdade
de Agronomia do MERCOSUL ampliado; o que faz desde 2001, tendo sido um entusiasta e
divulgador do mesmo; ressalta o apoio imprescindível da administração superior da UFRGS e
do CREA/RS, sem os quais não se realizaria este Foro e enfatiza da importância da
manutenção deste espaço de discussões das atividades de ensino, pesquisa e extensão,
fazendo um apelo para que todos façam o máximo esforço para sua manutenção e
crescimento. Comenta também que o FORO teve início no dia anterior com a participação dos
professores brasileiros e com objetivo de buscar criar um espaço de discussão entre as
Faculdades de Agronomia do Brasil, que ultrapassam as 160.
A seguir passa a palavra ao Presidente do CREA/RS, Eng. Agr. Gustavo Lange, que agradece
o convite e enaltece a iniciativa e manutenção deste Foro, que tem muitos desafios a vencer e
que deveria tornar-se um dos pontos mais importantes de discussão das carreiras de
Agronomia do MERCOSUL.
Posteriormente, o Presidente da AUDEAS, Dr. Abel Ferrero, define os objetivos do FORO e
seu desempenho, faz um relato dos anteriores, agradece a UFRGS por viabilizar o XI Foro de
Faculdades de Agronomia do Mercosul Ampliado, Bolívia e Chile e enfatiza a necessidade da
busca de sua sustentação.
Fecha a cerimônia de abertura da XI Reunião do FORO a Pró-Reitora da UFRGS, Profa.
Valquíria Bassani que elogia a iniciativa da Faculdade de Agronomia da UFRGS, demonstra
sua satisfação de estar participando de evento tão significativo e coloca a estrutura da UFRGS
à disposição dos participantes, desejando amplo sucesso na realização do mesmo.
A seguir o Secretário Pró-tempore do FORO convidou o Dr. Abel Ferrero para ler a Ata da
Assembléia do X Foro, realizada na cidade de Buenos Aires, em 8 e 9 de Novembro de 2007.
Após a leitura, a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.
Na sequência do programa, houve o relato dos participantes com pequenos comentários de
suas Unidades de Ensino e a situação da educação agrícola nos países participantes.
Como primeiro palestrante do Foro foi convidado o Prof. Fábio de Lima Beck, Pedagogo da
Faculdade de Agronomia da UFRGS, com o tema: ´´Currículo de Agronomia - fundamentos,
reformulações e ajustes à realidade local´´. O painel abordou todo o histórico de construção
dos currículos da Agronomia da UFRGS e projetou as discussões para a implantação do
próximo. Houve debates intensos, sendo que o tema foi proposto para futuras discussões.
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A seguir, foi desenvolvida uma sequência de palestras sob o tema: ´´El rol Del Ingeniero
Agrónomo em La seguridad alimentaria y energías renovables´´, sugerido pelo Chile.
- A primeira foi proferida pelo Prof. Aliro Contreras, Decano da Faculdad de Ciencias
Agropecuarias y Forestales da Universidad de La Frontera;
- A seguir o Prof. Eugenio Doussoulin, Decano da Faculdad de Ciencias Agronômicas da
Universidade Tarapacá de Arica expôs sobre ´´ Evaluación de la potencialidad de los recursos
naturales existentes em el ecosistema de desierto del Norte de Chile, para la obtención de
biodiesel´´ ;
- Por fim, o Prof. Dimitrius Samios, do Instituto de Química da UFRGS, falou sobre
´´Agronegócios e o biodiesel no Brasil: energias renováveis x produtos de valor agregado´´.
No último dia do FORO, 28 de novembro, os trabalhos iniciaram-se com o painel: ´´Avanços na
mobilidade estudantil e docente´´, coordenado pelo Prof. Everaldo Anastácio Pereira, da
Faculdade de Agronomia e Veterinária da UNB/Brasília.
Na sequência, o Prof. Sérgio Roberto Franco, Secretário de Educação a distância e Assessor
do MEC – Ministério da Educação e Cultura, proferiu a palestra ´´ O processo de Acreditação e
suas implicações´´ .
Após o almoço, realizou-se a visita às instalações da Faculdade de Agronomia, com ênfase ao
Prédio Central da Faculdade, que estava em obras. Foi exposto o projeto de recuperação dos
12 prédios históricos da UFRGS, realizado totalmente com recursos oriundos de deduções do
imposto de Renda, coordenado pelo Prof. Cristoph Bernasiuk, Secretário do Patrimônio
Histórico da UFRGS.
Após o coffee-break organizou-se a Mesa Diretiva para as tratativas finais, deliberações e
escolha do Local do próximo FORO.
- Sobre a mobilidade estudantil: decidiu-se que os acordos e sugestões do Foro devem chegar
às Administrações Superiores das Universidades envolvidas e com destaque orçamentário;
- Por parte de Chile houve a sugestão da criação de um fundo para financiar a mobilidade
estudantil;
- Da Bolívia, houve a sugestão da obrigatoriedade de estabelecer o Seguro Saúde entre as
Universidades; considerando-se que é uma das limitações na atualidade;
- O Prof. Fábio Beck referiu-se a importância de se discutir amplamente os currículos de
Agronomia entre as Universidades que cogitam a acreditação; ele se colocou à disposição para
colaborar com todas as universidades que assim desejarem;
- O Presidente de AUDEAS fez uma análise crítica da sustentabilidade do FORO, que se
deveria levar o tema ao CAS, que o incentivo à mobilidade estudantil e docente deve ser
perseguido porque é um instrumento que aumenta a qualidade geral dos cursos; que se
deveria incentivar a integração entre os cursos de pós-graduação entre os países; por fim
colocou o tema de firmar-se convênio com o FRADIER, suas vantagens e condições;
- Por parte de Uruguai, foi sugerido que se deve trabalhar intensamente pela integração e que
os mecanismos eletrônicos deveriam ser incentivados; que se deveriam colocar os dados de
cada instituição na página do FORO e que se deveria buscar sanar as dificuldades da MARCA
;
- O Decano Jaime, de Chile comentou que se deveria estruturar um Comitê Executivo do
FORO, com um representante por cada país, a exemplo de AUDEAS;
- o Decano Lizana sugeriu que na página da web se colocassem links com as Faculdades de
Agronomia dos países envolvidos; afirmou também que a integração entre os cursos de
pós-graduação é muito mais ágil e propôs que se estudasse a realização de uma reunião
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específica;
- O Prof. Félix, de Bolívia recomendou que se incentivasse a participação das faculdades do
interior de cada país;
- O Prof. Alliro, comentou que no Chile o Conselho de Decanos se reúne todos os meses e que
se deveriam colocar seus resultados na página do FORO;
- A Profa. Liliana sugeriu a criação de comitês por área de atuação;
- O Prof. Eugenio afirmou que o Foro deve ser forte por si mesmo, tem que ser referendado e
fortalecido;
- O Prof. Roberto indagou sobre as formas de melhorar os contatos e sua efetividade entre as
unidades; que se deveriam colocar aos governos os resultados das experiências do FORO;
- O Prof. Rafael comentou que se deveria institucionalizar o FORO para inclusive creditar a
emissão de certificados;
- O Prof. Eugenio propôs a realização do próximo FORO em Arica-Chile, que foi aceito por
unanimidade e nominado como secretário pró-tempore.
A reunião do XI Foro encerrou-se no final da tarde de 28 de novembro de 2008. No dia
seguinte houve uma excursão à Cidade de Gramado, RS, patrocinado pela Faculdade de
Agronomia da UFRGS, com a presença de vários decanos e acompanhantes.
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