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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

 

ATA DE REUNIÃO Nº 08/2021/2021 - UAECIAGRA-REJ

Reunião Extraordinária do Colegiado Diretor da Unidade Acadêmica de Ciências Agrárias

Data: 06/08/2021

Hora de início: 14:00h

Presentes: Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva, Karina Ludovico de Almeida MArtinez Lopes, Doughlas
Regalin, Monica Rodrigues Ferreira Machado, Alana Flávia Romani, Claudio Hideo Martins da Costa, Dirceu
Guilherme de Souza Ramos, Cecília de Castro Bolina, Paulo César Timossi, Deivid Lopes Machado, Vinício Araujo
Nascimento, João Batista Leite Júnior, Henrique Trevizoli Ferraz, Juliana Ceccato Ferreira, Klaus Casaro Saturnino,
Adriana Luize Bocchi, Marco Antônio de Oliveira Viu, Klaus Casaro Saturnino, Marcos Humberto Assis, Danival
Vieira de Freitas, Robson Schaff Corrêa, Cássio Aparecido Pereira Fontana, Ana Luísa Aguiar de Castro, Márcia
Dias, Vinicio Araújo Nascimento, Paulo Fernando Zaiden Rezende, Eder Marcos da Silva, Amanda de Oliveira
Fonseca, Gabriel Morato, Flávia Cardoso dos Santos, Allyne Ferreira Santos. Luciana Celeste Carneiro justificou
sua ausência.

Informes:

O Professor Marco Antônio de Oliveira Viu solicitou inserção de ponto de pauta: solicitação de  liberação do
professor Gustavo para ministrar palestras em evento externo. Em consulta à professora Alana Romani,
coordenadora do curso de Medicina Veterinária, presente na reunião, foi aprovada a discussão da solicitação nesta
reunião sem que a mesma tenha sido apresentada previamente em reunião de colegiado do curso. Aberta votação,
todos foram favoráveis à inserção do ponto de pauta.

A professora Karina Ludovico comentou sobre o vídeo da unidade acadêmica que será apresentado em evento da
UFJ e sobre a importância de discussão do mesmo para adequação da apresentação. Ficou decidido que o vídeo
seria discutido ao final da reunião.

A Professora Monica Rodrigues informou que o Programa de pós-graduação em biociência animal está com vagas
abertas para alunos especiais. Algumas disciplinas terão vagas para alunos de graduação. A professora solicitou que
a unidade acadêmica e os docentes presentes na reunião auxiliassem na divulgação do edital referente. O Professor
Alexandre Choupina informou que o edital seria publicado na página da CIAGRA.

O Professor Alexandre Choupina informou a todos sobre o evento Feira das profissões, a ser realizado no período
de 09/08/2021 à 13/08/2021 na UFJ. Foi apresentado panorama do evento, informações relacionadas à unidade
acadêmica e o desenvolvimento do evento de modo online. O professor informou que não haverá atividades
acadêmicas na universidade por conta do evento, segundo calendário acadêmico. A professora Ana Luisa Aguiar
questionou o interrompimento das atividades no atual contexto - evento online, visto que não haverá ocupação das
salas de aula e não haverá participação dos alunos da graduação. O Professor Alexandre Choupina informou que
isso já havia sido pré-definido. O professor Vinício Araújo questionou a alteração do nome do evento e o professor
Alexandre Choupina explicou o motivo da alteração e justificativa enviada pela PROGRAD: O evento chama-se
agora "Feira das Profissões 2021" para facilitar a acessibilidade dos interessados no evento que por acaso,
tenha alguma deficiência e necessite de interpretação da equipe do NAI.
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O Professor Alexandre Choupina e professora Karina Ludovico discorreram sobre a Avaliação de Desempenho
dos Servidores. A professora Karina explicou o processo e as mudanças feitas na forma de avaliação diante dos
processos anteriores. Nesta etapa, após observação das avaliações anteriores e discussão com outros servidores,
cada setor/laboratório vai organizar o processo de avaliação dos servidores vinculados. As equipes formadas são
compostas por um coordenador que conduz o processo e os demais prosseguem com a avaliação. As equipes da
última avaliação serão mantidas, a menos que tenham sido realizadas mudanças desde esse período. O professor
Doughlas Regalin informou sobre a remoção de uma servidora lotada no hospital veterinário para a PRODIRH e
questionou como será feita a organização do processo nesse caso. A professora Karina informou que todas as
alterações devem ser encaminhadas à direção da unidade para atualização da lista de equipes; posteriormente essas
informações serão encaminhadas à PROPESSOAS. A professora Cecília Bolina perguntou sobre o resultado da
avaliação do processo anterior. A professora Karina informou que foi liberado e divulgado o resultado só de
Goiânia e que o resultado da avaliação dos servidores de Jataí deve estar no sistema e que iria procurar para
informar aos demais.

O Professor Alexandre Choupina informou sobre o comunicado enviado pelo Cercomp divulgando a liberação da
criação de grupos de email com domínio UFJ.

O Professor Alexandre Choupina informou sobre atualização referente à Minuta do retorno das às aulas
emergenciais presenciais. O assessor de graduação, professor Dirceu Guilherme encaminhou documento do MEC
publicado dia 06/08/2021, que traz definições neste assunto. A professora Cecília disponibilizou link para acesso via
chat e externou sua preocupação a respeito.

O Professor Alexandre Choupina comentou sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional da universidade,
informando sobre o documento recebido e o que deve ser feito pela unidade acadêmica. Segundo o documento,
será formada uma equipe de 4 pessoas (uma de cada curso), no período de 5 a 31 de agosto, para reunir as
demandas de cada curso e elaborar documento a ser enviado pela unidade. Diante disso, foi discutido como seria a
Comissão de Gestão Estratégica da CIAGRA, que seria incumbida da elaboração do referido documento. A
sugestão dada foi: Danival Vieira (Engenharia Florestal), Karina Ludovico (Zootecnia), Marcelo Marques
(Agronomia), Gustavo Henrique Marques (Medicina Veterinária). O professor Alexandre Choupina abriu para
discussão a sugestão de nomes e deu espaço para sugestões. Todas as coordenações foram a favor dos nomes
indicados e, em caso de indisponibilidade, outros nomes seriam informados. 

O Professor Alexandre Choupina informou sobre a Política de Inovação da UFJ, discutida no último Consuni. Foi
apresentado o processo e documentos referentes, com a atenção ao professor Danival Vieira, diretamente
relacionado ao tema e ao Parque Tecnológico. Foi solicitado a este professor que fizesse sugestões e se reunisse
com a direção da unidade para discuti-las e organizar apresentação das mesmas no Consuni. O professor Danival
aceitou participar e se comprometeu a avaliar o documento.

 

Ponto 1. Aprovação da ata (documento SEI 2190200) - Relator Alexandre Choupina

Aprovada por unanimidade.

Ponto 2. Aprovação de certidões ad referendum; - Relator Alexandre Choupina

- Parecer 2194767, emitido pela CAD Associados, favorável à  avaliação de desempenho para progressão Classe
D, Nível 2, para o Nível 3, a partir de 14/09/2021. Da professora JAQUELINE FÁTIMA
RODRIGUES  Matrícula SIAPE 1725673.

- Aprovação do Relatório Anual Docente (RADOC) ano-base 2019 da Professora Karina Ludovico de Almeida
Martinez Lopes.
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- Aprovação do Relatório Anual Docente (RADOC) ano-base 2020 da Professora Karina Ludovico de Almeida
Martinez Lopes.

- Nomeação do professor Klaus Casaro Saturnino do curso de Medicina Veterinária, matrícula 1035828, relator
do  processo  SEI 23070.038579/2021-98 Ofício 14 (2226465) que se trata da solicitação de substituição de
coordenação de projeto de extensão do HV/UFJ.

- Nomeação do professor Doughlas Regalin do curso de Medicina Veterinária, matrícula 2263807, como
coordenador de projeto de extensão PJ019-2018, do HV/UFJ; em substituição à professora Andreia Vitor Couto
do Amaral, atual coordenadora do projeto, em afastamento por questões administrativas e por motivos de saúde.

O Professor Alexandre Choupina informou o problema enfrentado no processo da docente Karina Ludovico.
Houve confusão de datas e necessidade de novas certidões de ata, sendo essas certidões as apresentadas nesta
reunião para aprovação. O Professor Danival explicou que as datas e codificação dos documentos poderiam servir
de base para evitar tais transtornos. O caso ficou de exemplo para os demais docentes.

O Professor Alexandre Choupina informou a necessidade da aprovação da certidão de ata e do parecer do
professor Klaus Casaro, fazendo leitura do documento.

 

Aprovadas por unanimidade.

 

Ponto 3. Aprovação Relatório Anual Docente (RADOC) parcial ano-base 2020 do Professor Klaus
Casaro Saturnino; Relator - Henrique Treviozoli 

Aprovado por unanimidade.

 

Ponto 4. Colação de grau; Relatora - Cecília de Castro Bolina

Discentes dos cursos de graduação da CIAGRA se mostraram insatisfeitos com a forma com vêm acontecendo as
colações de grau e sugeriram que poderia ser retomada a realização deste evento online. Compreendendo os
alunos, a professora Cecília Bolina sugeriu que fosse elaborado documento a ser enviado aos órgãos responsáveis,
solicitando a realização das cerimônias de colação de grau virtuais. Aberto o tema para discussão e sendo todos os
coordenadores de curso presentes indagados sobre o assunto, ficou decidido que seria elaborado e enviado
documento em nome da unidade acadêmica com a solicitação.

 

Ponto 5. Cadastro e atendimento às regras do Conselho de Classe para os acadêmicos formandos da
UFJ; Relatora - Cecília de Castro Bolina

A professora Cecília Bolina informou que o curso de Agronomia recebeu uma solicitação do egresso Elias Gomes
de Vargas. Nesta solicitação o ex-aluno informa que tentou fazer seu registro no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA) e enfrentou problemas relacionados à documentação a ser apresentada. Segundo
ele, o conselho questionou o diploma apresentado - diploma UFJ - e solicitou documentações referentes à
universidade. Segundo a professora Cecília, a universidade deve fazer atualização cadastral dos cursos junto ao
CREA antes de emissão dos diplomas; como isso não foi feito, o CREA solicitou ao aluno que deu entrada no
processo de registro. Persistindo esse tipo de problema os alunos com diploma UFJ não poderão exercer a
profissão de forma técnica sem que seja feita a atualização solicitada pelo conselho. A professora Cecília entrou em
contato com a PROGRAD solicitando auxílio sobre a demanda recebida e não obteve nenhuma resposta. Diante
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disso, foi sugerido que sejam solicitadas à PROGRAD informações sobre isso, pois há documentos (maioria) da
solicitação do aluno que não competem à unidade ou às coordenações de curso. A professora Juliana Ceccato
pontuou a possibilidade de usar os documentos relativos à UFG. Professora Cecília informou que o conselho
costuma ser muito rigoroso em situações como essas e acreditava que usar os documentos da UFG talvez seria visto
como insuficiente. Exposto o caso e discutido, a professora Cecília sugeriu que seria mais adequado que a
universidade se manifeste informando quando esses documentos serão disponibilizados, pois o CREA-GO não
aceita pendências. O professor Alexandre Choupina se posicionou dizendo acreditar que o regimento da
universidade não ficará pronto ainda em 2021 e que a UFJ não é reconhecida, sendo essa uma situação complicada
e finalizou sugerindo que fosse votada a elaboração de um documento contando com a participação dos cursos de
Engenharia Florestal e Agronomia, onde é solicitado parecer da PROGRAD e da reitoria sobre a questão do
cadastro da universidade junto aos conselhos profissionais. A professora Cecília sugeriu que todos os cursos da
CIAGRA ficassem atentos a situação do cadastro dos seus cursos junto aos conselhos e que a solicitação fosse feita
por toda a unidade. Aberto o tema para discussão e votação, ficou decidido que o documento seria elaborado com
a participação de todos os cursos da unidade e seria encaminhado à PROGRAD e à reitoria.

 

Ponto 5. Nova composição do NDE do curso de Medicina Veterinária; Relatora - Alana Flávia Romani

A professora Alana Roman informou que foi peticionado no SEI, no dia 06/08/2021, processo indicando a nova
composição do NDE do curso de Medicina Veterinária. Nesta reunião foram apresentados os nomes da nova
composição e seria solicitada a revogação da portaria anterior e elaboração de nova portaria. Integrantes do
NDE: Cleusely Matias de Souza (SIAPE 1226615), Vera Lúcia Dias Silva (SIAPE 1542108 Vice - Presidente),
Dirceu Guilherme de Souza Ramos (SIAPE 2257642), Cecília Nunes Moreira (SIAPE 1331941), Alana Flávia
Romani (SIAPE 2377750), Ariel Eurides Stella (SIAPE 1779515), Klaus Casaro Saturnino (SIAPE 1035828),
Raphaella Barbosa Meirelles Bartoli ( SIAPE 1843231), Thiago André Carreo Costa (SIAPE 1625350),  sob a
presidência do primeiro. Apresentados os nomes e aberto para votação, todos foram favoráveis à nova formação
do NDE.

Ponto 6. Solicitação de afastamento para participação em evento externo. Relator - Marco Antônio de
Oliveira Viu.

Professor Marco Antônio de Oliveira Viu expôs a solicitação de liberação do professor Gustavo Henrique
Marques para ministrar palestras em evento no Centro Universitário Max Planck em Indaiatuba-SP. O professor
informou o pedido e os detalhes da solicitação, afirmando que não haverá prejuízo das atividades desenvolvidas
pelo docente na universidade. A professora Alana questionou a necessidade de aprovação da solicitação em reunião
do colegiado e na reunião da unidade. O professor Alexandre Choupina informou que caso aconteça algo com o
docente durante o período em que foi solicitado o afastamento, o deslocamento do docente (enquanto ele
supostamente deveria estar na universidade), a responsabilidade legal é do colegiado e a da unidade onde o docente
está lotado; dessa forma, é necessário que a solicitação seja feita e aprovada nas duas instâncias. A
professora Alana perguntou se a autorização deve ser solicitada só pelo fato de haver deslocamento do docente ou
se o mesmo vale para atividades virtuais. O professor Alexandre Choupina respondeu que também se faz necessária
a autorização, pois quando o docente se ausenta para qualquer atividade durante o seu período de trabalho, a
responsabilidade legal é da coordenação e da unidade, sendo quaisquer desvios sujeitos à problemas. A
professora Karina informou que isso deveria ser algo orientado pela reitoria, visto que esse tipo de solicitação é
comum e deveria ser algo de conhecimento de todos. O professor Claudio Hideo questionou se neste sentido, para
participação em bancas de forma online em outras instituições, a autorização deveria ser solicitada. O professor
Alexandre Choupina respondeu que não, pois nesses casos o docente estará executando sua função no que tange à
pesquisa e representando a universidade. Aberto o ponto para votação, todos foram favoráveis à autorização
perante à solicitação.
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Outros assuntos.

Apresentação da CIAGRA no evento Feira das profissões - discussão a respeito da apresentação/vídeo. Foram
discutidos detalhes da apresentação, indicadas sugestões e feitas alterações a fim de melhor adequar o material a ser
apresentado.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva, Professor
do Magistério Superior, em 16/08/2021, às 09:53, 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 2263052
e o código CRC DA359136.

Referência: Processo nº 23070.040517/2021-46 SEI nº 2263052
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