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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

 

ATA DE REUNIÃO Nº 13/2021/2021 - UAECIAGRA-REJ

Reunião Extraordinária do Colegiado Diretor de Ciências Agrárias

Data: 10/12/2021

Hora de início: 14:00h

Presentes: Adriana Luize Bocchi; Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva; Ana Luísa Aguiar de
Castro; Cássio Aparecido Pereira Fonatana; Cecília de Castro Bolina; Danival Vieira de Freitas; Darlan
Marques da Silveira; Deivid Lopes Machado; Dirceu Guilherme de Souza Ramos; Edgar Alain Collao Saez;
Gabriel Morato; Geovana Carolaine; 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; Luciana Celeste Carneiro; Marco Antônio de Oliveira Viu; Marcos Humberto Assis; Paulo
César Timossi; Raphaella Barbosa Meirelles Bartoli; Robson Schaff Corrêa; Vinício Araújo Nascimento;
Vinícius Coelho Kuster; Allyne Ferreira Santos; Flávia Cardoso.

Participação do coordenador da Secretaria de Tecnologia e Informação da UFJ (SETI), Daniel
Carvalho: o diretor da CIAGRA questionou ao representante da SETI, em nome dos demais docentes da
unidade, quais as inconsistências do SIGAA e porque eram tão constantes. Daniel explicou que os principais
problemas eram a vinculação da tela de login com a base em Goiânia (UFG) que ainda não foi migrada para
UFJ, o que acarreta em problemas de autenticação no sistema e, falha no fornecimento de energia elétrica no
campus Jatobá, ocasionando em quedas no servidor da UFJ e no SIGAA. A profa. Cecília Bolina falou sobre
o acesso ao SIGAA pelo celular e os problemas enfrentados pelos discentes. Daniel informou que o SIGAA
mobile apresenta problemas de funcionamento de finalização das operações e que estão trabalhando nisso.
Prof. José Hortêncio pediu que a comunicação e divulgação dos problemas (com SIGAA) fosse otimizada de
forma a dar feedback aos alunos. Daniel informou que muitas vezes a comunicação depende da SECOM
(Secretaria de Comunicação) para que a informação chegue aos alunos e isso nem sempre acontece de
maneira efetiva, por conta de horário ou outros problemas. Como sugestão, Daniel repassou um link da
plataforma RNP, onde é possível visualizar disponibilidade/instabilidade de sistemas em qualquer lugar
(universidade) do país (https://viaipe.rnp.br/#@-14.000000000000007,-50.99999999999999,4z). Daniel
pediu que essa opção fosse utilizada para evitar a falta de informação e explicou que a SETI não consegue
chegar a todos os alunos, por falta de equipe.

Informes: 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da UFJ: o diretor da unidade apresentou os
novos coordenadores do programa de pós-graduação em agronomia da UFJ: Prof. Vinícius Coelho Kuster e
Prof. Antônio Paulino da Costa Neto. O prof. Vinícius, presente na reunião, se apresentou e perguntou sobre
portarias para comissões dentro do programa. Prof. Choupina explicou como funciona a regimentação e
necessidade de aprovação de portarias pela direção da unidade.

Monitoria: prof. Cássio Fontana informou que a vice-coordenadora de monitoria, profa. Erin Caperuto, não
pode mais atuar como tal e representar do coordenador em caso de ausência deste, em virtude de ter
assumido cargo na PROGRAD; dessa forma, será necessário nomear outra pessoa. Prof. Choupina disse que
a escolha do vice fica a cargo do coordenador, sendo necessário somente informar à unidade acadêmica e
oficializar a partir de janeiro de 2022.

https://viaipe.rnp.br/#@-14.000000000000007,-50.99999999999999,4z
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Insalubridade para servidores: prof. Alexandre Choupina falou sobre reunião com o DSDP onde foi discutida
a Orientação Normativa n°4, de 14/02/2017, que dispõe sobre a concessão de adicionais como insalubridade
aos servidores. Foi discutido que, para os servidores em cargos de gestão (chefia, direção), o pagamento de
insalubridade poderia ser suspenso em virtude da mudança nas funções desempenhadas. Alguns docentes
informaram que tiveram seus adicionais de insalubridade suspensos por terem assumido posições de
comando administrativo, entretanto, continuavam desempenhando suas atividades de ensino e pesquisa que
configuravam situações de insalubridade. A orientação recebida e repassada pelo prof. Choupina foi que os
docentes que se encontram nessa situação devem abrir processo no SEI e justificar a manutenção da
concessão do adicional informando as atividades desenvolvidas. Esse tema está sendo abordado em virtude
de organização da universidade para receber um Engenheiro de Segurança de Trabalho que fará visita e
avaliação dos espaços para definir onde encontram-se as situações de insalubridade.

Comissão de Regimento da UFJ: profa. Cecília falou sobre a Comissão de Regimento da universidade e as
reuniões realizadas, bem como algumas pautas discutidas e seu posicionamento sobre a aprovação de
determinados pontos. A docente destacou a metodologia de organização do regimento da universidade e a
visão das ciências agrárias por outros dentro da universidade.

Entrega de materiais antissépticos: prof. Alexandre Choupina informou sobre a entrega dos materiais
antissépticos aos coordenadores de curso e/ou laboratório da unidade e, os materiais que ainda serão
entregues em virtude de não terem sido adquiridos pela DSDP, pois ainda estão em processo de licitação.
Aos cursos/laboratórios que não receberam os materiais que já estão disponíveis para entrega, basta enviar
email à direção da unidade para solicitar a entrega desses materiais.

Editais UFJ - Profissional Destaque e Reconhecimento Consuni 2021: prof. Alexandre Choupina falou sobre
os editais que se baseavam em reconhecimento de servidores da unidade para receberem premiação, como
reconhecimento ao trabalho e destaque em atividades relacionadas ao ensino, pesquisa, extensão, cultura,
esporte e inovação tecnológica, durante os anos de 2020 e 2021. Para tanto, foram indicados servidores por
meio de reunião de comissão da unidade e preenchimento de formulário e apresentação de certificação de
trabalhos. A CIAGRA indicou um nome para o Profissional Destaque, mas não enviou nenhum nome para o
edital Reconhecimento Consuni em virtude de problemas com itens do edital, onde os possíveis indicados da
CIAGRA não seriam contemplados. Diante disso, a direção da unidade enviou ofício aos que possíveis
indicados parabenizando a participação e empenho e justificando o não envio dos nomes.

Prestação de contas do PDP 2021: profa Karina Ludovico informou que está aberto o período de prestação de
contas do PDP 2021 e PDP Ciclo de Revisões; neste momento os docentes precisam preencher a planilha de
prestação de contas, informando sobre a realização das atividades previstas ao longo do ano de 2021. A
solicitação para essa prestação de contas e as orientações para preenchimento das planilhas já foi enviada
anteriormente, contudo não houve adesão dos docentes para finalização. A vice-diretora pediu que os
coordenadores de curso entrassem em contato com os docentes e os informassem dessa atividade essencial,
informando do encerramento do prazo em 15/12/2021. Dúvidas sobre o preenchimento da planilha PDP de
2022 também foram abordadas e foi informado que essa planilha já será liberada no primeiro semestre do
ano de 2022, portanto os docentes podem se preparar para informarem suas atividades.

Inserção de ponto de pauta:

Ponto 14. Emissão de Portaria para coordenador de estágio do curso de Agronomia. Relatora - Juliana
Ceccato Ferreira.

 - Inserir Ação de Extensão: II Simpósio GEPA e II Encontro Científico Internacional GEPA UFJ. Relatora -
Luciana Celeste Carneiro. O diretor da unidade solicitou que essa ação fosse apreciada junto às demais já
previstas, sem a necessidade de inserção de ponto de pauta à parte.

Ponto 15. Oferta de vagas remanescentes pelo curso de Agronomia no primeiro semestre de 2022. Relatora -
Cecília Bolina.

Ponto 16. Emissão de Portaria para coordenador de estágio do curso de Agronomia. Relatora - Cecília
Bolina.

Aberta a votação, foi aprovada a inserção dos pontos de pauta.
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Ponto 1. Aprovação da ata (documento SEI 2469340 e  documento SEI 2526491) - Relator Prof.
Alexandre Choupina

A votação para aprovação das atas foi feita de maneira separada por serem documentos de reuniões
distintas. 

Atas aprovadas por unanimidade.

 

Ponto 2. Apreciação das atribuições das Coordenações da CIAGRA documento SEI 2479842 (Processo
SEI 23070.060356/2021-15) . 

Relator Coordenação de Graduação - prof. Dirceu Guilherme de Souza Ramos.

Relatora Coordenação de Extensão, Cultura e Esporte - profa. Luciana Celeste Carneiro.

Relator de coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação - prof. Deivid Lopes Machado.

Até o momento haviam docentes a frente das coordenações de Graduação, Extensão, Cultura e Esporte
e Pesquisa e Pós-Graduação (de acordo com o antigo regimento da universidade) dentro da CIAGRA,
entretanto as atribuições para tais coordenações ainda não haviam sido estabelecidas. A PROPESSOAS
encaminhou ofício à unidade onde constavam as atribuições destas coordenações e este ofício foi
encaminhado aos coordenadores para apreciação, sugestões e elaboração de parecer apresentando
concordância ou discordânica. Os docentes Dirceu Guilherme de Souza Ramos, Luciana Celeste Carneiro
e Deivid Lopes Machado (representado na reunião pelo professor Igo Gomes Guimarães) fizeram a leitura do
documento e, não havendo subjeções ou sugestões, concordaram com as atribuições descritas, sendo o
documento apresentado nesta reunião para aprovação.

Aberta a votação, os pareceres sobre as atribuições das coordenações da CIAGRA foram aprovados por
unanimidade.

 

Ponto 3. Aprovação de certidão ad referendum- Relatora Profa. Luciana Celeste Carneiro

- Evento de Extensão:

- Parques Nacionais e Voluntariado. Coordenação: Professora Erin Caperuto de Almeida – Curso de
Zootecnia. Período: 23/11/2021.

- II Simpósio GEPA UFJ e II Encontro Científico Internacional GEPA UFJ. Coordenação: Andréia Vítor
Couto do Amaral - Curso de Medicina Veterinária. Período: 08/12/2021 a 31/12/2021.

Certidões/eventos aprovados por unanimidade.

 

Ponto 4. Aprovação de certidão ad referendum - Relator Prof. Igo Gomes Guimarães

- Projeto de Pesquisa:

-  Projeto: ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO EXTRATO DA CURCUMINA (Curcuma longal.) NO
SISTEMA IMUNOLÓGICO DE PEIXES TILÁPIA DO NILO (Oreochromis
niloticus). Coordenação: Professor Klaus Casario Saturnino – Curso de Medicina
Veterinária. Vigência:  05/01/2022 a 31/03/2022. 
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-  Projeto: AVALIAÇÃO DO CONTROLE QUÍMICO E BIOLÓGICO NO CONTROLE DE 
NEMATÓIDE (Meloidogyne javanica) NA CULTURA DA BATATA. Coordenação: Professor José 
Hortêncio Mota – Curso de Agronomia. Vigência: 01/09/2021 a 30/03/2022. 

-  Projeto: EFEITO ANALGÉSICO DA MORFINA EPIDURAL EM TRÊS DIFERENTES DOSES EM 
FELINOS SUBMETIDOS A OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA ELETIVA. Coordenação: Professor
Doughlas Regalin – Curso de Medicina Veterinária. Vigência: 01/02/2022 a  30/06/2023.

- Projeto: AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE UM POVOAMENTO DE EUCALIPTO DESTINADO
MULTIPRODUTOS DA MADEIRA .Coordenação: Professora Thelma Shirlen Soares – Curso de
Engenharia Florestal; Vigência: 01/04/2020 a 31/03/2022.

Certidões/projetos aprovados por unanimidade.

 

Ponto 5. Aprovação de certidão ad referendum - Relator Prof. Alexandre Choupina

- Apreciação do processo SEI 23070.041627/2021-25; aprovação do parecer 263 (2484231) emitido pela
CAD Associados, favorável à  avaliação de desempenho para progressão de Professor Adjunto, Classe C,
Nível 1, para o Nível 2, a partir de 01/11/2021, do professor Klaus Casaro Saturnino, matrícula
SIAPE 1035828.

- Apreciação do processo SEI 23070.036625/2021-14; aprovação  do parecer 269 (2524866) emitido pela
CAD Associados, favorável à avaliação de desempenho para Progressão Funcional de Professor Associado,
Classe D, Nível 1, para o Nível 2, a partir de 24/10/2020, do Professor Vinício Araujo Nascimento, matrícula
SIAPE 1801935.

- Apreciação do processo SEI 23070.058888/2021-84; aprovação do parecer 270 (2527359) emitido pela
CAD Adjunto, favorável à avaliação de desempenho para Progressão Funcional de Professora Adjunta,
Classe C, Nível, para o Nível 2, a partir de 17/02/2022, da Professora Danielle Fabíola Pereira da Silva, 
matrícula SIAPE 2778272.

Certidões/pareceres aprovados por unanimidade.

 

Ponto 6. Aprovação dos Aspectos formais do Concurso de Cirurgia Veterinária. Processo SEI
23070.005843/2021-15 - Relatora Profa. Karina Ludovico

Profa. Karina Ludovico apresentou a todos um breve resumo dos aspectos formais do Concurso de Cirurgia
Veterinária - documentação, processo no SEI, publicações, SisConcursos, orientações do DPM - , bem como
prazos e etapas do mesmo. Aberta votação, houve aprovação por unanimidade.

 

Ponto 7.  Aprovação da Nota Docente Atribuída Pela Chefia - Relator Prof. Alexandre Choupina

O diretor da explicou como a chefia atribui essa nota aos docentes da unidade e informou que as avaliações e
certidões de ata serão disponibilizadas posteriormente em processo no SEI.

Aberto para votação, houve aprovação por unanimidade.

 

Ponto 8.  Aprovação do Calendário de Reuniões da CIAGRA - 2022 - Relator Prof. Alexandre Choupina

Prof. Alexandre Choupina explicou a escolha das datas das reuniões da unidade em 2022,
especificando a necessidade da reunião prevista para março, que será em período de recesso. Informou
também que o último prazo para aprovação de RADOC será dia 18/03/2022, em reunião ordinária da
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unidade, onde também serão aprovados os planos de ensino; sendo os outros momentos de aprovações dos
relatórios a presente reunião e na reunião ordinária da unidade dia 04/02/2022.

Aberta a votação, o calendário de reuniões foi aprovado por unanimidade. A Profa. Cecília Bolina sugeriu
que as coordenações enviassem o calendário de reuniões dos cursos para evitar choque de datas.

 

Ponto 9.  Aprovação de RADOCs do curso de Agronomia - Relatora Profa. Cecília Bolina

Profa. Cecília Bolina apresentou os RADOCs recebidos dos professores do curso de Agronomia e leu o texto
geral de aprovação para todos. Correções serão enviadas para a direção da unidade.

Aberta a votação, os relatórios foram aprovados por unanimidade.

 

Ponto 10.  Complementação de carga horária de estágio obrigatório aos discentes matriculados, com
convênios UFG, durante o recesso acadêmico. - Relator Prof. José Hortêncio Mota

Prof. José Hortêncio informou que alguns alunos matriculados em Estágio Obrigatório, após avaliação do
curso, irão fazer complementação de carga horária da disciplina no período de recesso em virtude do
regimento do estágio do curso de agronomia e convênios pré-estabelecidos. Visando não perder prazos dos
convênios que foram estabelecidos quando a universidade ainda era regional da UFG e que perderão
validade com o vencimento do processo de tutoria, os alunos irão adiantar a finalização da carga horária da
disciplina complementando no período de recesso. O ponto foi amplamente discutido dentre os conselheiros
e aberta a votação, a complementação de carga horária de alguns alunos matriculados em estágio obrigatório
no período de recesso foi aprovada por unanimidade.

 

Ponto 11. Oferta de vagas remanescentes do curso de Engenharia Florestal para 2022/01 - Relatora
Profa. Juliana Ceccato Ferreira

O curso de Engenharia Florestal irá disponibilizar no primeiro semestre de 2021 - 12 vagas para: Mudança
de curso, Reingresso e Transferência facultativa e; 5 vagas para Portador de Diploma.

Aberta a votação, a oferta de vagas remanescentes foi aprovada por unanimidade.

 

Ponto 12. Aprovação dos RADOCs - Ano Base 2021 - dos professores Igo Gomes Guimarães, Marcia
Dias e Vinicio Araujo Nascimento. Relator - Prof. Edgard Alain Collao Saenz.

Prof. Edgar Saenz apresentou os RADOCs dos docentes a serem aprovados. Aberta a votação, os relatórios
foram aprovados por unanimidade.

 

Ponto 13. Instalação de criadouro científico de répteis. Relatora Profa. Karina Ludovico

A profa. Karina Ludovico relataria o ponto, mas o Prof. Choupina entrou em contato com a Profa. Erin
Caperuto, responsável pelo processo, para averiguar o projeto e instruí-la acerca dos trâmites do processo.
Visto que a docente ainda está na fase inicial de implementação do projeto e visava apresentá-lo à unidade,
foi indicado que ela gere um processo no SEI onde contém todas as informações acerca do projeto/iniciativa,
para apreciação e posterior  aprovação. Nesta reunião foi somente apresentada a proposta. Prof. Igo
perguntou quais são os procedimentos em futuros casos semelhantes. Prof. Choupina explicou como
funciona o trâmite e os professores Danival Vieira e Ana Luísa Aguiar colaboraram com informações e
sugestões.
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Ponto 14. Oferta de vagas remanescentes do curso de Agronomia para 2022/01 - Relatora Profa. Cecília
Bolina

O curso de Agronomia irá disponibilizar no primeiro semestre de 2021 - 7 vagas para: Mudança de curso,
Reingresso e Transferência facultativa e; 7 vagas para Portador de Diploma.

Aberta a votação, a oferta de vagas remanescentes foi aprovada por unanimidade. 

 

Ponto 15. Solicitação de Emissão de Portaria para Coordenador de Estágio do Curso de
Agronomia. Relatora Profa. Cecília Bolina

Prof. Hildeu Ferreira da Assunção assumirá a coordenação de estágio do curso de Agronomia no ano de
2022. Aberta a votação, houve aprovação por unanimidade.

 

Ponto 16. Solicitação de Emissão de Portaria para Coordenador de Estágio do Curso de Engenharia
Florestal. Relatora Profa. Juliana Ceccato Ferreira

Os professores Wendy Carniello Ferreira e Carlos Rogério Andrade assumirão a coordenação de estágio do
curso de Engenharia Florestal no ano de 2022. Aberta a votação, houve aprovação por unanimidade.

 

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva, Diretor,
em 16/12/2021, às 13:48, 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 2568410 e o código CRC 4A27CC9F.

Referência: Processo nº 23070.063941/2021-69 SEI nº 2568410
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