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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

 

ATA DE REUNIÃO Nº 11/2021/2021 - UAECIAGRA-REJ

Reunião Ordinária do Colegiado Diretor de Ciências Agrárias

Data: 05/11/2021

Hora de início: 14:00h

Presentes: Adriana Luize Bocchi; Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva; Amanda de Olveira
Fonseca; Ana Luísa Aguiar de Castro; Carla Helrigle Silva; Cássio Aparecido Pereira Fonatana; Cecília de
Castro Bolina; Claudio Hideo Martins da Costa; Cleusely Matias de Souza; Danival Vieira de Freitas; Deivid
Lopes Machado; Dirceu Guilherme de Souza Ramos; Gabriel Morato; Henrique Trevizoli Ferraz; Igo Gomes
Guimarães; João Batista Leite Júnior; José Hortêncio Mota; Juliana Ceccato Ferreira; Karina Ludovico de
Almeida Martinez Lopes; Klaus Casaro Saturnino; Márcia Dias; Marco Antônio de Oliveira Viu; Mônica
Rodrigues Ferreira Machado; Paulo César Timossi; Raphaella Barbosa Meirelles Bartoli; Robson Schaff
Corrêa; Thelma Shirlen Soares; Vinício Araújo Nascimento; Allyne Ferreira Santos; Flávia Cardoso.

Informes: 

Carla Helrigle participou da reunião como suplente do representante Paulo Zainden. Thelma Soares
participou da reunião representando a coordenação de extensão.

Professor Dirceu Guilherme informou a todos sobre uma Comissão que está sendo organizada na
PROGRAD e que está trabalhando no Planejamento do Retorno Total de todas as Atividades de Ensino na
universidade; para tanto, está sendo elaborado um projeto para definir quando e como será o retorno dessas
atividades. Dados serão solicitados às unidades, coordenadores de curso e professores para embasarem a
elaboração desse projeto. A professora Cecília Bolina pediu que fosse repassado pedido para que decisões
sejam tomadas no período de recesso. Professor Alexandre Choupina explicou a todos o porquê da escolha
do professor Dirceu para participação nessa comissão como representante da CIAGRA - o mesmo já é
assessor de graduação da unidade e possui conhecimento e experiência para exercer tal atividade.

Professor Alexandre Choupina informou sobre a solicitação de materiais antissépticos para utilização nos
laboratórios. A professora Cecília Bolina encaminhou um formulário que serviu de base para o levantamento
dos materiais necessários e estava organizando as informações para levantamento do quantitativo necessário.
Professora Thelma Soares informou que seguiu as informações repassadas e enviou a lista de materiais no
dia anterior (ao desta reunião), entretanto as informações já estavam sendo processadas pela professora
Cecília Bolina e haviam sido enviadas à PROGRAD; portanto, solicitou que os dados por ela enviados
fossem considerados e adicionados ao quantitativo necessário e que demais que enviaram o formulário
posteriormente também fossem considerados. Professor Alexandre Choupina informou que todos os
formulários seriam considerados, pois a lista enviada era passível de alterações.

Professor Alexandre informou que na última reunião do CONSUNI foram repassados os nomes dos
representantes da CIAGRA para a comissão de discussão do regimento interno da universidade; sendo eles:
Professor Danival Freitas, como membro titular e professora Cecília como suplente. O professor Danival foi
questionado sobre novas informações enviadas pela reitoria e informou que não havia novidades.

Professor Cássio informou que foi divulgado o resultado final do Edital do programa de monitoria, visto que
não houve recurso sobre o resultado preliminar e, foi aberta pela professora Erin Caperuto a convocação dos
alunos selecionados.
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Pedido de inserção de ponto de pauta: 

Ponto 8. Aprovação dos novos coordenadores do PPGA. - Relator Claudio Hideo Martins

Ponto 9. Aprovação de certidão ad referendum. - Relator Deivid Lopes Machado

 

Ponto 1. Aprovação da ata (documento SEI 2432525) - Relator Alexandre Choupina

Aprovada por unanimidade.

 

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

-Projeto de Extensão:

Projeto: RESIDÊNCIA PROFISSIONAL AGRÍCOLA EM AGRICULTURA FAMILIAR DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ. Coordenação: Professor Hildeu Ferreira da
Assunção. Vigência: 01/09/2021 a 28/02/2024.

Aprovado por unanimidade.

 

Ponto 3. Aprovação de certidão ad referendum - Relator Igo Gomes Guimarães

- Projeto de Pesquisa:

Projeto: PERFIL FILOGENÉTICO, PRESENÇA DE GENES B-LACTAMASES DE ESPECTRO
ESTENDIDO E SUSCEPTABILIDADE A ANTIMICROBIANOS DE ESCHERICHIA COLI
PATOGÊNICA AVIÁRIA (APEC). Coordenação: Professora Cecília Nunes Moreira. Vigência: 10/10/2021
a 10/10/2024.

Aprovado por unanimidade.

 

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

Documento SEI (2433015) emitido pelo NDE do curso de Engenharia Florestal, anexo ao p.p.,
que indefere a  solicitação de quebra de pré-requisito, ICA0544 -ADMINISTRAÇÃO
FLORESTAL  do discente  Sidney Pereira Filho Matrícula: 201515703 (2434475).

Aberta a votação, tendo 18 votos favoráveis e 4 abstenções, o documento foi aprovado.

 

Ponto 5. Apreciação da redistribuição da servidora Natália Nogueira Fonseca- Relatora Ana Luísa
Aguiar de Castro

Diante da solicitação de redistribuição, por parte da servidora, para o Instituto Federal de Educação em Rio
Verde, a chefia imediata não apresentou oposição, desde que no processo, a vaga continuaria existente e
disponível para o setor. A condição estabelecida foi atendida no processo e autorizada a redistribuição da
servidora. Considerando que a Fazenda Escola está dentro da CIAGRA, o processo foi aberto para discussão
e votação. A redistribuição foi aprovada por unanimidade.
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Ponto 6. Apreciação dos termos de estágio do curso de Zootecnia- Relatora Ana Luísa Aguiar de Castro

No segundo semestre de 2020 serão dois alunos a cumprirem estágio curricular obrigatório fora da
universidade: Pâmella Peres da Silva e - Reginaldo Medrada de Oliveira.  O processo de convênio ainda está
em tramitação, mas não haverá prejuízo para os discentes. Aberto para discussão e votação, os termos
foram aprovados por unanimidade.

 

Ponto 7. Aprovação de planos de ensino do curso de Agronomia- Relatora Cecília de Castro Bolina

Foram apresentados para aprovação os seguintes planos de ensino do curso de Agronomia, remanescentes e
aprovados sem ressalva no curso: Fitopatologia II; Microbiologia Agrícola; Propagação de Plantas e
Produção e Tecnologia de Sementes. Os planos foram aprovados por unanimidade.

 

Ponto 8. Aprovação dos novos coordenadores do PPGA. - Relator Claudio Hideo Martins

A pedido do professor Claudio, o professor Deivid Machado fez o relato. Foi apresentada a nova composição
da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Agronomia; sendo os coordenadores: o docente Antonio
Paulino da Costa Netto e o docente Vinícius Coelho Kuster. Aberto para discussão e votação, a composição
da coordenação foi aprovada por unanimidade.

 

Ponto 9. Aprovação de certidão ad referendum. - Relator Deivid Lopes Machado

Foi elaborada e avaliada certidão onde consta o indeferimento de recurso apresentado pelo discente Sidney
Pereira Filho; matrícula: 201515703. O recurso foi solicitado diante de indeferimento sobre solicitação de
quebra de pré-requisito, ICA0544 - ADMINISTRAÇÃO FLORESTAL. O discente apresentou documentos
onde constavam sua integralização; entretanto os dados presentes nos documentos apresentados discordam
do histórico escolar do aluno. Os documentos foram averiguados junto à PROGRAD e foi feita análise
minuciosa do processo e documentação obrigatória a ser apresentada; todavia o recurso foi indeferido por
decisão do NDE do curso de Engenharia Florestal, visto que o aluno segue não atendendo um dos requisitos
previstos na resolução - porcentagem de integralização do curso. Aberto para discussão e votação, tendo 20
votos favoráveis e 2 abstenções, a certidão foi aprovada.

 

Outros assuntos.

O professor João Batista Leite apresentou aos demais o dia E do Engenheiro, a ser comemorado no dia
09/11/2021, por meio de evento a ser organizado pela prefeitura de Jataí. O professor João Batista e a
professora Juliana Ceccato informaram como será a organização do evento e como será a inclusão e
participação dos alunos da UFJ.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva, Diretor,
em 29/11/2021, às 08:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
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 2469340 e o código CRC 92176B82.

Referência: Processo nº 23070.058357/2021-91 SEI nº 2469340

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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