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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

 

ATA DE REUNIÃO Nº 06/2021 - UAECIAGRA-REJ

Reunião Ordinária do Colegiado Diretor da Unidade Acadêmica de Ciências Agrárias

Data: 11/06/2021

Hora de início: 14h:00

Presentes: Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva, Karina Ludovico de Almeida Martinez Lopes, Ana Luísa
Aguiar de Castro, Alana Flávia Romani, Cecília de Castro Bolina, Danival Vieira de Freitas, Raphaella Barbosa
Meirelles Bartoli, Henrique Trevizoli Ferraz, Deivid Lopes Machado, Claudio Hideo Martins da Costa, Dirceu
Guilherme de Sousa Ramos, João Batista Leite Júnior, Klaus Casaro Saturnino, Vera Lúcia Dias da Silva, Luciana
Celeste Carneiro, Paulo César Timossi, Marco Antônio de Oliveira Viu, Cássio Aparecido Pereira Fontana, José
Hortêncio Mota, Márcia Dias, Juliana Ceccato Ferreira, Robson Schaff Corrêa, Eder Marcos da Silva, Mônica
Rodrigues Ferreira Machado, Marcos Humberto Assis, Vinício Araújo Nascimento, Gabriel Soares Morato,
Sebastião Martins Barbosa Junior, Flávia Cardoso dos Santos, Allyne Ferreira Santos.

Informes:

A professora Karina participou da reunião (com voto e voz) como representante do NDE do curso de Zootecnia.

Professor Alexandre Choupina informou sobre o 3° Ciclo de revisões do Plano de Desenvolvimento de Pessoas
UFJ referente ao ano de 2021 (PDP UFJ 2021). A PROPESSOAS encaminhou ofício com as orientações e
informando que os servidores têm até 23/08/2021 para encaminharem as demandas que desejam incluir no PDP.

Professor Alexandre Choupina informou sobre solicitação da PROPESSOAS a respeito da avaliação de processos
das CADs. Foi solicitada a indicação de um (a) membro (a) da CAD da unidade, para compor uma comissão em
conjunto com a Propessoas e CPPD para adequação de planilhas e documentos utilizados na avaliação de
processos. A indicada foi a professora Vera Lúcia Banys do curso de Zootecnia.

Professor Alexandre Choupina informou que o professor Deivid Lopes do curso de Engenharia Florestal estaria
participando da reunião como assessor de pesquisa, todavia estaria deixando esse cargo e assumindo a presidência
do NDE e vice-coordenação do curso de Engenharia Florestal.

Professora Alana Romani informou sobre comentário feito na reunião da Câmara Superior de Graduação a respeito
de denúncias recebidas acerca de projetos de pesquisa e extensão e outras atividades na UFJ - alguns alunos
autorizados a estarem executando os trabalhos presencialmente na universidade estariam infringindo os protocolos
de segurança em relação ao enfrentamento ao COVID, tendo ainda como agravante a divulgação de imagens disso
nas redes sociais destacando a UFJ. Nessa mesma reunião foi chamada a atenção para a UACIAGRA e foi
solicitado que os discentes e docentes fossem alertados sobre a importância e exigência do uso de EPIs e máscara
durante as atividades. Além disso, foi informado que medidas seriam tomadas em caso de reincidência. As
professoras Cecília Bolina e Ana Luísa Aguiar informaram que estavam cientes dessa situação e que já entraram em
contato com os discentes de seus respectivos cursos.
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Professora Juliana Ceccato informou que a partir do dia 10/06/2021 inicia-se novo ciclo da coordenação do curso
de Engenharia Florestal, tendo como coordenadora a própria e como vice o professor Deivid Lopes Machado.

Professor Dirceu Guilherme de Sousa Ramos informou que foi discutido na câmara superior de graduação a questão
do Plano de Retorno de Atividades Presenciais. Foi enviado um ofício informando sobre o Plano de Retorno de
Aulas Práticas Emergenciais na modalidade graduação, plano esse iniciado pela comissão de ensino remoto da UFJ;
nesse ofício foi solicitado que as unidades elaborassem relatório com dados detalhados abrangendo aspectos
técnicos e sociais que servirão de base para organização desse plano. Na câmara superior de graduação foi
discutido que não houve pedido nem foram oferecidas condições de padronização do envio das respostas e que
alguns dos pontos solicitados excedem as capacidades das unidades. O professor também informou que não é
convocado para as reuniões da câmara superior de graduação e que isso seria algo importante para a obtenção e
repasse de informações discutidas nessas reuniões para as unidades. Professora Cecília Bolina reforçou que o
levantamento e detalhamento de informações sobre os laboratórios da unidade não compete aos docentes da
unidade e que há profissionais melhor qualificados na universidade para realização dessas atividades; diante disso
ela apontou um protocolo de biossegurança disponibilizado pelo MEC que pode ser utilizado. Professor Choupina
sugeriu que, diante da falta de padronização, planejamento e organização na solicitação feita pela PROGRAD, seria
interessante enviar um documento único da unidade respondendo a tudo que foi requisitado, garantindo assim
respaldo e destacando que os dados levantados foram resultado das possibilidades e atribuições dos docentes da
unidade. Para tanto, foi acordado que os coordenadores de curso e demais interessados participassem de discussão
após a finalização da reunião para elaboração de estratégia de levantamento e organização das informações.

Ponto 1. Aprovação da ata (doc SEI 2072320) - Relator Alexandre Choupina

Aprovada por unanimidade.

Ponto 2 . Aprovação de certidões ad referendum; - Relatora Luciana Celeste Carneiro

- Projetos de Extensão:

- FENO PARA TODOS. Coordenação: Professora Vera Lucia Banys. Vigência: 27/05/2021 a 31/12/2023.

-Eventos de Extensão:

- DESAFIO DE INOVAÇÃO 2021 DE JATAÍ. Coordenação: Thiago André Carreo Costa. Período:
26/04/2021 a 31/05/2021.

Aprovadas por unanimidade.

Ponto 3 . Aprovação de certidões ad referendum; - Relator Deivid Lopes Machado

- Projetos de Pesquisa: 

- PERFIL DE MINERALIZAÇÃO DA CARCAÇA ASSOCIADA A RECUPERAÇÃO DA
DEFICIÊNCIA DE FÓSFORO EM DIFERENTES ESPÉCIES DE PEIXES. Coordenação: Professor Igo
Gomes Guimarães.. Vigência: 01/07/2021 a 31/12/2024.

Aprovada por unanimidade.

Ponto 4. Aprovação das  portarias do curso de Engenharia Florestal- Relatora Juliana Ceccato

Representante do curso de Engenharia Florestal na Coordenação de Extensão e Cultura da Ciagra- Carlos
Rogério Andrade
Representante do curso de Engenharia Florestal na Comissão de Monitoria da Ciagra- Daniela Pereira Dias
Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso da Engenharia Florestal no segundo semestre letivo de
2020- Deivid Lopes Machado
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Representante do curso de Engenharia Florestal na Comissão de Recursos e Orçamentos da
Ciagra- Edmilson Santos Cruz
Representante titular do curso de Engenharia Florestal no Conselho Diretor de Ciagra- Robson Schaff Corrêa
Representante do curso de Engenharia Florestal na Coordenação de Pesquisa da Ciagra- Thelma Shirlen
Soares
Representante suplente do curso de Engenharia Florestal no Conselho Diretor de Ciagra-  Wendy Carniello
Ferreira

Aprovadas por unanimidade.

Ponto 5. Apresentação de resultados da Avaliação do Ensino Remoto Emergencial na CIAGRA -
Relatora Alana Romani

Professora Alana Romani expôs os resultados da Avaliação do Ensino Remoto Emergencial na unidade informando
a todos sobre os questionários realizados junto aos discentes da unidade, os quantitativos e análises estatísticas
acerca das informações levantadas. Professor Alexandre Choupina solicitou aos envolvidos na organização da
Avaliação que fosse feita uma correlação das variáveis apresentadas. Professor João Batista Leite informou que não
houve tempo para a realização dessa análise, mas isso seria providenciado.

Ponto 6. Sugestões Minuta de Resolução para regulamentar o fluxo e os procedimentos referentes à
processos seletivos simplificados, contratação, prorrogação e rescisão contratual de professores por
tempo determinado no âmbito da Universidade Federal de Jataí . Relatores Alexandre Choupina e Karina
Ludovico

Em reunião do DPM realizada dia 25/05/2021 foi apresentada a sugestão de minuta e foi solicitado às unidades,
com prazo de 15 dias a partir da reunião (14/06/2021), devolutiva com sugestões para essa minuta. Na
UACIAGRA foi adotada a metodologia de disponibilização de documento em Word para que os coordenadores de
curso inserissem suas sugestões e essas fossem discutidas na reunião ordinária, sendo posteriormente organizado
documento final a ser encaminhado à PROPESSOAS. A solicitação se baseia na sugestão da PROPESSOAS de
inserção da prova de títulos no processo seletivo para contratação de professores substitutos para a UFJ. O
documento apresentado já possui esquema de pontuação para a avaliação e será apreciado no CONSUNI,
portanto foram solicitadas as sugestões de cada unidade. Diante disso, o professor Alexandre Choupina sugeriu que
fosse reencaminhada essa informação aos coordenadores de curso e aos demais docentes para que fossem
indicadas as sugestões até dia 14/06/2021 às 15:00h, para posterior encaminhamento da devolutiva à
PROPESSOAS. Considerando a presença de todos os coordenadores de curso na reunião, foi discutido o ponto
"inserção de prova de títulos no processo seletivo para contratação de professores substitutos para a UFJ". O ponto
foi colocado em apreciação e todos foram favoráveis à discussão. Aberta a discussão e votação, com 11 votos
favoráveis e 12 votos contrários, foi decidido que a sugestão a ser enviada pela UACIAGRA sobre o assunto é a
NÃO INSERÇÃO da prova de títulos no processo seletivo para contratação de professores substitutos para a
UFJ.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva, Diretor,
em 29/06/2021, às 08:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cecília De Castro Bolina, Coordenadora de Curso, em
02/07/2021, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por José Hortêncio Mota, Professor do Magistério
Superior, em 02/07/2021, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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