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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

 

ATA DE REUNIÃO Nº 10/2021/2021 - UAECIAGRA-REJ

Reunião Extraordinária do Colegiado Diretor de Ciências Agrárias

Data: 15/10/2021

Hora de início: 14:00h

Presentes: Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva, Ana Luísa Aguiar de Castro, Márcia Dias, Ariel
Eurides Stella, Karina Ludovico de Almeida Martinez Lopes, Monica Rodrigues Ferreira Machado, Claudio
Hideo Martins da Costa, Dirceu Guilherme de Souza Ramos, Cecília de Castro Bolina,  José Hortêncio
Mota, Juliana Ceccato Ferreira, Deivid Lopes Machado, Vinício Araujo Nascimento, João Batista Leite
Júnior, Henrique Trevizoli Ferraz, Adriana Luize Bocchi, Fernando José Dias, Darlan Marques da Silveira,
Marcos Humberto Assis, Cleusely Matias de Souza, Luciana Celeste Carneiro, Danival Vieira de Freitas,
Cecília Nunes Moreira, Yasmim Couto e Coura, Cássio Aparecido Pereira Fontana, Carlos Rogério
Andrade,  Paulo Fernando Zaiden Rezende, Robson Schaff Corrêa, Eder Marcos da Silva, Vera Lúcia Dias
da Silva, Gabriel Morato, Thelma Shirlen Soares, Mayara Raimundo Castro, Allyne Ferreira Santos.

Informes:

O Professor Ariel Eurides Stella participou da reunião substituindo o prof. Marco Antônio de Oliveira Viu.

O professor Igo Gomes Guimarães não pôde participar em virtude de outros compromissos. O professor
Alexandre Choupina relatou os pontos que cabiam a este docente ausente.

Professora Juliana Ceccato não participou da reunião em razão de estar de férias.

A reunião foi presidida pela vice-diretora Karina Ludovico.

Todos os membros da CIAGRA foram convidados para participar da reunião a fim de deixar toda a unidade
ciente dos informes a serem repassados. Diante disso, foi discutida a possibilidade de direito de uso da fala
para membros convidados (não membros do conselho da unidade). Aberta a votação; todos favoráveis.

- Reunião CIAGRA e PROPESSOAS: 

Retorno gradual e seguro ao trabalho presencial: os diretores da CIAGRA expuseram o que foi passado
pela Pró-Reitoria de Pessoas em reunião anterior. Na referida reunião foi apresentada a Portaria 737/2021 de
08/10/2021, documento emitido pela UFJ considerando a Instrução Normativa SDP/SEDGG/ME de
28/09/2021, que dispõe sobre o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial. Foi explanado que a partir do
dia 15/10/2021 (data em que a portaria entrou em vigor) as únicas modalidades de trabalho na universidade a
serem documentadas nos boletins de frequência seriam Presencial e Trabalho Remoto, não havendo mais a
opção Semi Presencial. Neste âmbito, todos os servidores deveriam retornar de forma gradual ao trabalho
presencial, respeitando-se todos os protocolos de segurança e tendo a Comissão de Biossegurança realizado a
avaliação dos espaços físicos da universidade. A modalidade Trabalho Remoto seria específica para os
servidores que se encontram nos casos previstos na portaria. O professor Alexandre Choupina chamou a
atenção para os servidores que estavam/estão em trabalho remoto e que devem, segundo portaria de 2020,
estar na cidade. Também mencionou o anexo 2 da portaria  737/2021 de 08/10/2021 e explicou como
funciona para servidores que têm filhos em idade escolar. Reforçou que as formas de trabalho serão somente
Presencial, Trabalho Remoto e Afastamento por Covid, sendo suspensos quaisquer adicionais (transporte,
insalubridade) para quem estiver em Trabalho Remoto. Informou também que não será mais necessário fazer
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autodeclaração de alteração da forma de trabalho no boletim de frequência, pois a normativa 737 dispõe
sobre isso.

Avaliação das salas pela Comissão de Biossegurança: foi levantado questionamento acerca de como e
quando serão reiniciadas de forma efetiva as atividades presenciais considerando que ainda não foi feita a
avaliação dos espaços físicos pela Comissão de Biossegurança. Segundo sugestão do diretor da unidade, com
base na reunião com a PROPESSOAS, para aqueles que dividem salas, é necessário aguardar a avaliação
para estabelecer o retorno e, ou, organizar o sistema de rodízio; de toda forma, este sistema já pode ser
iniciado, sendo o pós avaliação a forma efetiva e legal de realização das atividades. O professor Carlos
questionou sobre o boletim de frequência e sobre a informação do regime de trabalho via processo SEI. O
Professor Alexandre Choupina informou que isso ainda será regulamentado. O professor José Hortêncio
perguntou se a instituição estará preparada, considerando as condições de limpeza e higienização das salas,
para o retorno das atividades presenciais. O professor Alexandre Choupina respondeu que seria prudente
aguardar a resposta da avaliação do comitê de biossegurança para regulamentar o retorno. A professor Karina
Ludovico informou que será elaborado um protocolo de atividades que contemple todas as questões
necessárias para o retorno presencial seguro; além disso, já foi feita avaliação dos laboratórios da unidade e
vai ser feita avaliação dos espaços físicos da CIAGRA.

Férias: na reunião com a PROPESSOAS foi explanado como funciona o processo de solicitação de férias e
suas particularidades. O diretor da unidade fez uma breve explicação sobre isso e reforçou a imperatividade
de cumprir o protocolo nestas situações, sendo necessário que os servidores e docentes respeitem os prazos
para marcar e homologar férias. 

SICAD: alterações estão sendo feitas no sistema SIGAA a partir da migração, dentre estas alterações está a
organização do Relatório de Atividades Docentes (RADOC). Até o momento este relatório está sendo feito
via SICAD, mas a partir do semestre 2021/1, devido o processo de implantação e ajustes do sistema SIGAA,
o preenchimento será feito de forma manual via formulário a ser enviado pela PROPESSOAS. Docentes
podem acessar o SICAD e finalizar seus processos, fazer downloads e agilizar quaisquer outros
procedimentos enquanto ainda tem acesso ao sistema. O professor Cássio Fontana perguntou se a reitoria não
poderia contatar a reitoria da UFG para manter o acesso ao SICAD disponível aos docentes da UFJ até o
final de 2021, para depois proceder com demais alterações. O diretor da unidade informou que isso não será
possível, dado o posicionamento da UFG diante do processo de emancipação da UFJ e finalização do
processo de tutoria.

- Calendário acadêmico:

Foi aprovado anteriormente no Consuni que o calendário acadêmico de 2021/1 teria 15 semanas, tal
determinação pode implicar em problemas para cumprimento do calendário por parte dos docentes. Em
conversa com a PROGRAD a diretoria da CIAGRA obteve a seguinte sugestão: fazer uso de aulas
assíncronas (aulas extras). O professor José Hortêncio, se referindo ao início das aulas, questionou o uso de
emails - quais domínios serão aceitos para que os alunos participem das aulas? O professor Alexandre
Choupina informou que os docentes podem acrescentar aos seus planos de ensino a informação de que só é
permitida a entrada de alunos que possuam email institucional para evitar entradas não autorizadas nas aulas.
A professora Cecília Bolina informou a dificuldade enfrentada pelos alunos em relação ao acesso aos emails
institucionais. A docente, apoiada pela professora Luciana Celeste, pediu compreensão por parte dos
docentes nas primeiras semanas de aulas, considerando inclusive começar as aulas aceitando todos os emails
e depois avisar/orientar/exigir dos alunos o uso do email institucional. O professor Dirceu Ramos explicou
sobre particularidades do uso do classroom, contas google e autorizações de entrada nas aulas.

- Progressões: 

Diante de casos encontrados recentemente, os diretores da unidade explanaram sobre a inserção da avaliação
do docente pelo discente no processo de progressão. A referida avaliação é um documento necessário ao
processo e não foi realizada no período de pandemia em virtude da suspensão do calendário acadêmico. Para
dar seguimento a seus processos de progressão sem apresentar esse documento, os docentes podem tirar um
print da tela do sistema comprovando que não houve a avaliação e anexar ao processo. A professora Vera
Lúcia Dias como participante da CAD, expôs sua opinião, afirmando não concordar com o procedimento
indicado e sugeriu que isso seja feito de forma mais institucional. A docente também questionou os prazos
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para o preenchimento manual do RADOC via formulário. A professora Karina informou que o formulário
será disponibilizado em breve. 

- PAC 2022:

Foi encaminhado ofício da CIAGRA no final do mês de setembro, com o planejamento de compras da
unidade. O planejamento seguiu a mesma estrutura do documento enviado em 2020 e encontra-se aberto ao
período de ajustes/revisão. A professora Karina solicitou que as coordenações façam revisão de suas
planilhas para envio à Proplan. Será feita reunião com a Proplan para discussão das compras referentes ao
ano de 2020 e demais processos.

- Calourada Unificada da Ciagra:

A professora Cecília Bolina, em substituição à professora Raphaella Bartolli (coordenadora do evento)
explanou a todos sobre o evento a ser realizado dia 18/10/2021; comentou sobre a programação e
disponibilizou link para acompanhamento pelo youtube.

Inserção de pontos de pauta: 

Aprovação de portarias de colação de grau.

Aprovação dos processos de quebra de pré-requisitos do curso de agronomia. Relator - João Batista
Leite

Aprovados por unanimidade.

 

Ponto 1. Aprovação da ata (documento SEI 2333675) - Relator Alexandre Choupina

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

- Projetos de Extensão:

Projeto: Dia da Árvore: a importância das árvores em nossas vidas. Coordenação: THELMA
SHIRLEN SOARES. Período: 13/09/2021 a 17/09/2021.

Projeto: Dê asas para o bem-estar: um guia para cuidar bem do seu pet voador. Coordenação: ERIN
CAPERUTO DE ALMEIDA. Período: 30/09/2021 a 31/12/2022.

Projeto: Aquariofilia formando o cidadão do futuro. Coordenação: IGO GOMES GUIMARÃES.
Período: 24/09/2021 a 30/09/2023.

Projeto: Uso da mídia social como recurso facilitador nas práticas laboratoriais de parasitologia e
patologia veterinária. Coordenação: DIRCEU GUILHERME DE SOUZA RAMOS. Período:
17/12/2021 a 16/12/2025.

Projeto: 3D - diagnóstico, diálogo e decisão: como está a forragem da sua propriedade? Coordenação:
ANA LUISA AGUIAR DE CASTRO. Período: 02/10/2021 a 31/10/2024.

Projeto: MANEJO DA PODA DE FRUTIFICAÇÃO EM GOIABEIRA ‘CORTIBEL’. Coordenação:
DANIELLE FABIOLA PEREIRA DA SILVA. Período: 27/09/2021 a 31/12/2022.

Projeto: Transição agroecológica nos municípios do Território Rural de Identidade Parque das Emas-
GO. Coordenação: HILDEU FERREIRA DA ASSUNÇÃO. Período: 04/10/2021 a 31/12/2022. 

Projeto: Jornal Zootécnico: levando informação da universidade para o campo. Coordenação:
ADRIANA LUIZE BOCCHI. Período: 04/10/2021 a 31/12/2026. 
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Projeto: #cuidadospet. Coordenação: ANDRÉIA VITOR COUTO DO AMARAL. Período:
01/12/2021 a 31/12/2024.

Projeto: RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA: DA FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA AO
ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS, EM ASSENTAMENTOS RURAIS DE
JATAÍ. Coordenação: DEIVID LOPES MACHADO. Período: 04/10/2021 a 31/12/2022. 

 Aprovados por unanimidade.

- Eventos de Extensão:

Evento: MOVIMENTOS SISTÊMICOS ASSISTIDOS POR CAVALOS. Coordenação: ADRIANA
LUIZE BOCCHI. Período: 01/10/2021 a 03/10/2021. 

Evento: V CALOURADA UNIFICADA DA CIAGRA. Coordenação: RAPHAELLA BARBOSA
MEIRELLES BARTOLI. Período: 30/09/2021 a 30/10/2021.

Evento: I Recepção Virtual dos Alunos dos Cursos da CIAGRA – MEDICINA VETERINÁRIA.
Coordenação: RAPHAELLA BARBOSA MEIRELLES BARTOLI. Período: 08/10/2021 a
30/10/2021.

 Aprovados por unanimidade.

 

Ponto 3. Aprovação de certidão ad referendum - Relator Alexandre Choupina

- Projetos de Pesquisa:

- Prorrogação do projeto LEVANTAMENTO DE ENFERMIDADES DIAGNOSTICADAS EM CÃES E
GATOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UFJ ENTRE OS ANOS DE 2010 A 2019. Coordenação:
Professora Vera Lucia Dias da Silva. Vigência: 01/05/2020 a 31/12/2023.

 Aprovada por unanimidade.

 

Ponto 4. Aprovação de certidões ad referendum - Relator Alexandre Choupina

- Retomada presencial e gradual das disciplinas listadas no ofício SEI (2372506): Bovinocultura leiteira
aplicada e Apicultura.

Aprovada por unanimidade.

 

- Relatório Anual Docente (RADOC) parcial ano-base 2021 do Professor Américo Nunes da Silveira Neto.

Aprovado por unanimidade.

 

- Mudança de coordenação do curso de Medicina Veterinária. Alterações: o docente Klaus Casaro Saturnino,
Matrícula 1035828, como Coordenador do curso de Medicina Veterinária substituindo a docente Alana
Flávia Romani, Matrícula 2377750,  e Dirceu Guilherme de Souza Ramos, Matrícula 2257642 como Vice
Coordenador.

Aprovada por unanimidade.
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- Aprovação do parecer (2370257) emitido pela CAD Associados, favorável à  avaliação de desempenho
para progressão de Professor Associado, Classe D, Nível 2, para o Nível 3, a partir de 03/09/2021, da
professora Marcia Dias, Matrícula SIAPE 1722081.

Aprovado por unanimidade.

 

Ponto 5. Apreciação e aprovação dos planos de ensino das disciplinas a serem ofertadas em 2021/1 -
Relatores: coordenadores de curso.

Planos de ensino do curso de Agronomia - Cecília de Castro Bolina

Aprovados sem ressalvas: Economia Rural; Biologia e Manejo de Plantas Daninhas; Ecotoxicologia;
Tecnologia de Aplicação de Produtos Fitossanitários; Feijão e Soja; Seminários de Ciências Agrárias;
Girassol; Milho, Sorgo e Arroz; Trabalho de Conclusão de Curso; Floricultura e Paisagismo; Desenho
Técnico; Gênese e Mineralogia do Solo; Processamento de Café; Cana-de-Açúcar; Culturas de Inverno;
Amendoim, Mandioca e Mamona; Classificação do solo; Adubos e Adubação; Conservação do Solo e Água;
Nutrição Mineral de Plantas; Seminários de Ciências Agrárias; Processamento de Alimentos; Agroecologia;
Estágio Obrigatório; Sociologia Rural; Políticas de Desenvolvimento Rural; Zootecnia I; Zootecnia II;
Estatística Básica; Estatística Experimental; Hidráulica e Climatologia Agrícola. Aprovados com ressalvas:
Topografia; Introdução à Agronomia; Construções Rurais; Construções Rurais e Instalações Zootécnicas.

Planos de ensino do curso de Engenharia Florestal - Deivid Lopes Machado

Administração Florestal; Comunicação e Extensão Florestal; Cultura de Espécies Florestais; Dendrologia;
Dendrometria; Ecofisiologia Florestal; Ecologia Florestal; Economia Florestal; Estágio Curricular
Obrigatório; Estatística Básica; Estruturas de Madeira; Fundamentos de Ecologia; Gestão de Resíduos
Florestais; Incêndios Florestais; Introdução à Engenharia Florestal; Manejo de Florestas Nativas;
Metodologia Científica e Tecnológica; Práticas Silviculturais; Produtos Florestais não Madeireiros;
Propagação de Espécies Florestais; Propriedades Físicas e Mecânicas da Madeira; Recuperação de Áreas
Degradadas; Recursos Genéticos e Melhoramento Florestal; Sistemas Agroflorestais; Tecnologia de Celulose
e Papel e Trabalho de Conclusão de Curso.

Planos de ensino do curso de Medicina Veterinária - Dirceu Guilherme de Souza Ramos

Planejamento do Estágio Curricular Obrigatório; Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos I; Saúde
Pública; Estágio Curricular Obrigatório; Clínica de Pequenos Animais; Nefrologia e Urologia de Cães e
Gatos; Semiologia Veterinária (ERE com práticas presenciais); Semiologia Veterinária (Núcleo Livre das
Práticas); Anatomia Veterinária I; Parasitologia Veterinária I; Helmintologia de Animais Silvestres;
Diagnóstico por Imagem; Técnica Operatória Veterinária; Sanidade de Aves; Tecnologia e Inspeção de
Carnes e Derivados; Tecnologia e Inspeção de Leite;, Ovos Mel e Derivados; Microbiologia Geral;
Terapêutica Veterinária; Deontologia e Ética Veterinária Profissional; Interpretação de Exames Laboratoriais
em Cães e Gatos; Introdução à Medicina Veterinária; Histologia Veterinária I; Bioética e Bem-Estar Animal;
Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos; Patologia Especial Veterinária; Fisiopatologia da
Reprodução Animal; Biotécnicas Aplicadas à Reprodução Animal e Embriologia Veterinária.

Planos de ensino do curso de Zootecnia - Vinício Araújo Nascimento

Metodologia Científica; Técnicas de Seminários e Inovação Tecnológica; Estágio Curricular Obrigatório;
Comportamento e Bem-Estar Animal; Vivência Zootécnica I; Bubalinocultura; Nutrição de Ruminantes;
Análise e e Avaliação de Alimentos; Imunologia Zootécnica; Nutrição de não-ruminantes; Noções de
Anatomia Animal; Tecnologia de Leite e Produtos Lácteos; Introdução à Informática; Produção de Animais
Silvestres; Produção de Suínos; Tecnologia de carne, couro e ovos; Caprinocultura; Apicultura; Estatística e
Experimentação Animal; Princípios de Melhoramento Animal e Melhoramento Genético Animal Aplicado.

 

Aprovados por unanimidade.
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Ponto 6. Aprovação das Portarias de Colação de Grau.

Foram emitidas três portarias de Colação de Grau que serão publicadas no boletim de pessoal da CIAGRA.

Aprovadas por unanimidade.

 

Ponto 7. Processos de quebra de pré-requisito do curso de agronomia.

O presidente do NDE do curso de Agronomia, o professor João Batista Leite, fez a leitura da ata da reunião
realizada do NDE, informando alteração na resolução que regulamenta os processos de solicitação de quebra
de pré-requisito e também fez a leitura dos nomes dos alunos que solicitaram a quebra de pré-requisito, bem
como a situação de deferimento ou indeferimento diante das solicitações e a justificativa para a decisão. 

Em regime de votação quanto aos pareceres emitidos pelo NDE, todos foram favoráveis à aprovação dos
mesmos. 

A professora Cecília Bolina Cecília informou que há um processo de mobilidade sendo tramitado. O
professor Alexandre Choupina solicitou que isso fosse discutido posteriormente, sendo feita uma certidão ad
referendum e definido o protocolo para tal solicitação.

 

Outros assuntos. 

Professora Monica informou que a universidade tem um grande projeto na área de piscicultura e que tanques
escavados foram construídos, podendo atender os cursos de medicina veterinária e zootecnia.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva, Professor
do Magistério Superior, em 29/10/2021, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Henrique Trevizoli Ferraz, Professor do Magistério
Superior, em 05/11/2021, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Adriana Luize Bocchi, Professor do Magistério
Superior, em 05/11/2021, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Danival Vieira De Freitas, Professor do Magistério
Superior, em 05/11/2021, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Vinicio Araujo Nascimento, Coordenador de Curso, em
05/11/2021, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Márcia Dias, Professora do Magistério Superior, em
05/11/2021, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
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Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 2432525 e o código CRC 2C206C36.

Referência: Processo nº 23070.054330/2021-20 SEI nº 2432525
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