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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

 

ATA DE REUNIÃO Nº 07/2021/CIAGRA/UFJ/2021 - UAECIAGRA-REJ

Reunião Extraordinária do Colegiado Diretor da Unidade Acadêmica de Ciências Agrárias

Data: 02/07/2021

Hora de início: 14:00h

Presentes: Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva, Deivid Lopes Machado, Cecília de Castro Bolina,
Raphaella Barbosa Meirelles Bartoli, Juliana Ceccato Ferreira, Marco Antonio de Oliveira Viu, Klaus Casaro
Saturnino, Claudio Hideo Martins da Costa, Thelma Shirlen Soares, José Hortêncio Mota, Marcos Humberto Assis,
Rosbson Schaff Corrêa, Danival Vieira de Freitas, Henrique Trevizoli Ferraz, Cássio Aparecido Pereira Fontana,
Ana Luísa Aguiar de Castro, Ariel Eurides Stella, João Batista Leite Júnior, Márcia Dias, Vinicio Araújo
Nascimento, Eder Marcos da Silva, Paulo Fernando Zaiden Rezende, Flávia Cardoso dos Santos, Allyne Ferreira
Santos

Informes:

Professor Klaus Casaro participou como vice-coordenador do curso de Medicina Veterinária em substituição à
professora Alana Romani.

A Vice-diretora Karina Ludovico e o assessor de graduação Dirceu Guilherme não estavam presentes por questões
pessoais.

Professor Ariel Eurides Stella participou como representante do NDE do curso de Medicina Veterinária.

Assessoria de Extensão - A professora Thelma Soares apresentou os informes como vice-assessora de extensão,
em substituição à professora Luciana. A PROEC enviou solicitação para participação de um evento denominado
“Fala comunidade - Primeira roda de integração Universidade-Sociedade”. A ideia é estabelecer um fórum como
uma estratégia de aproximação da sociedade com a comunidade acadêmica e o objetivo é estreitar esse diálogo e
levantar demandas. A partir das demandas levantadas nesses momentos serão qualificadas ações de extensão da
UFJ para atendê-las. A primeira roda de conversa será realizada no dia 06/08/2021. Cada órgão, cada unidade,
deve indicar 5 pessoas para serem convidados a participar dessas rodas de conversa; pessoas que não fazem parte
da comunidade acadêmica e que tenham representatividade na sociedade jataiense. O prazo  para indicação é até
12/07/2021. Para a CIAGRA ficou definido que cada coordenação de curso indicará um nome; estes serão
encaminhados à direção da unidade e posteriormente, serão encaminhados à PROEC. A coordenadora do curso de
Agronomia e o professor Marco Antonio de Oliveira Viu já deixaram suas indicações durante a reunião.

Reorganização da assessoria da pesquisa - o até então assessor, professor Deivid Lopes Machado continua no
cargo, tendo agora como vice o professor Igo Gomes Guimarães, que organizará as avaliações dos projetos que
forem encaminhados e relatará os projetos de pesquisa durante as reuniões da unidade.

Assessoria de Graduação - o diretor da unidade informou, diante da ausência do professor Dirceu Guilherme, sobre
o documento que foi solicitado aos cursos que dá base ao Plano de Retorno das Aulas Práticas Emergenciais. Foi
exposto o conteúdo do documento elaborado pelas coordenações e o assessor de graduação e que foi enviado à
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Prograd. Como solicitado, o provável número de alunos foi determinado de acordo com a média de alunos por
disciplina. A disposição dos alunos de acordo com a infraestrutura disponível foi definida como não sendo
incumbência da unidade.

Acréscimo na carga horária dos cursos - Professora Cecília Bolina informou a todos sobre o levantamento de
justificativas da necessidade do acréscimo superior a 5% na carga horária dos cursos, com base nos PPCs da
universidade e de outras universidades. Essas justificativas serão levadas ao Conselho da UFJ.

Levantamento de Equipamentos de Proteção Individual dos laboratórios - foi recebido ofício da CODIRH,
solicitando quantitativo de EPIs dos laboratórios da UACIAGRA. Foi discutido que a direção da unidade e as
coordenações de curso não são capazes de realizar esse levantamento; somente os docentes coordenadores dos
laboratórios. Partindo disso, ficou definido que o levantamento solicitado será feito pelos responsáveis pelos
laboratórios e, diante de dificuldades encontradas nos formulários, mais informações seriam solicitadas.

Calendários Acadêmicos - O diretor da unidade expôs aos demais as datas discutidas e estabelecidas para o ano
letivo na UFJ.

Calendário aprovado na Câmara Superior de Graduação:

2021.1 - 18/10 à 12/03, com recesso de 18/12 à 16/01. (Votação - 11 votos favoráveis 3 abstenções)

2021.2 - 04/04  à 22/07. (Votação - 15 votos favoráveis 3 abstenções)

Calendário aprovado no Consuni:

2021.1 - 18/10 à 26/02, com recesso de 19/12 à 16/01.

2021.2 - 21/03 à 09/07.

A sugestão aprovada foi indicada com objetivo de organizar melhor o período de férias e coincidir com as férias
escolares.

 

Ponto 1. Aprovação da ata (documento SEI 2122967) - Relator Alexandre Choupina

Aprovada por unanimidade.

Ponto 2 . Aprovação de certidões ad referendum; - Relatora Thelma Soares

- Projetos de Extensão:

- Amostragem de Solo, Interpretação de Análise Química do Solo, Recomendação de Corretivos e
Fertilizantes e Desenvolvimento de Pesquisa Agrícolas Para o Setor Agropecuário do Sudoeste Goiano.
Coordenação: Professor Simério Carlos Silva Cruz. Vigência: 01/07/2021 a 01/07/2026.

- Anevet: alimentação natural e endocrinologia veterinária: redes sociais e palestras para disseminação
de informações. Coordenação: Professor Valcinir Aloisio Scalla Vulcani. Vigência: 26/07/2021 a 26/07/2023.

- Eventos de Extensão:

Evento: Estágio como uma estratégia de sucesso para unir conhecimento teórico e prático e aumentar as
oportunidades profissionais dos graduandos. Coordenação: Professor Danival Vieira de Freitas. Data:
15/06/2021.

Aprovados por unanimidade.
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Ponto 3 . Aprovação de certidões ad referendum; - Relator Alexandre Choupina

- Projetos de Pesquisa: 

- Otimização do ensino de ciências no ensino fundamental e médio em escolas públicas estaduais do
município de Jataí - GO por meio da utilização de metodologias inovadoras. Coordenação: Professor Thiago
André Carreo Costa do Curso de Medicina Veterinária. Vigência: 23/06/2021 a 30/11/2021.

O Professor Alexandre Choupina fez o relato, pois o assessor Deivid Machado estava participando da reunião
como presidente do NDE do curso de Engenharia Florestal e o professor Igo Gomes não pôde participar da
reunião.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 4. Aprovação de certidões ad referendum; - Relatora Juliana Ceccato Ferreira 

Pedido de cancelamento dos componentes curriculares: ICA0115 - Educação e Interpretação Ambiental que
seria ministrado pelo professor Deivid Lopes Machado e, ICA0508 - Hidrologia e Manejo de Bacias Hidrográficas
que seria ministrado pelo professor Deivid Lopes Machado e pelo professor João Batista Leite Júnior; ofertados
pelo curso de Engenharia Florestal para 2020/2.

Justificativa apresentada: por ter apenas um discente matriculado, solicita-se o cancelamento com base no Artigo
63 da Resolução Cepec 1557R/2017 (RGCG), segundo o qual "é facultado às unidades acadêmicas e unidades
acadêmicas especiais a manutenção de oferta de turma que não tenha alcançado o número mínimo de 5 (cinco)
estudantes matriculados".

Aprovado por unanimidade.

Ponto 5. Aprovação de certidões ad referendum; - Relator Alexandre Choupina

- Processos de Progressão:

- Parecer 158 (2109910) emitido pela CAD Associados, favorável Progressão Funcional do Professor Robson
Schaff Corrêa matrícula SIAPE 1621631, do Professor Associado, Classe D, Nível 1, para o Nível 2, a partir de
16/08/2021.

- Parecer 164(2177500), emitido pela CAD Associados, favorável à  avaliação de desempenho para progressão
Classe D, Nível 2, para o Nível 3, a partir de 16/07/2021, da professora Karina Ludovico de Almeida Martinez
Lopes  Matrícula SIAPE 2567129.

 

Aprovadas por unanimidade. O diretor da unidade informou que a progressão do professor Robson Schaff não foi
finalizada antes em virtude de processo de padronização da metodologia de avaliação dos pedidos de progressão.

Ponto 6. Outros assuntos.

Regime de aulas considerando o calendário acadêmico aprovado - Professor Cássio Fontana questionou
como seriam ministradas as aulas, considerando as opções de ensino remoto e híbrido. O diretor da unidade
informou que, por enquanto, o regime de ensino continua remoto, visto que ainda não houve pronunciamento sobre
isso e até o início das aulas do segundo semestre  ainda não terá sido finalizado o processo de imunização (duas
doses) dos servidores da universidade.
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Documento assinado eletronicamente por Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva, Diretor,
em 20/07/2021, às 08:40, 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
06/08/2021, às 14:58, 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 Juliana Ceccato Ferreira, Coordenadora, em
06/08/2021, às 15:02, 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 Henrique Trevizoli Ferraz, Professor do Magistério
Superior, em 07/08/2021, às 09:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2190200
e o código CRC 6261B32D.

Referência: Processo nº 23070.034064/2021-19 SEI nº 2190200
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