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Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e quinze às quatorze horas e dezessete minutos, 1 

estiveram reunidos na Regional Jataí, Cidade Universitária José Cruciano de Araújo, no Auditório 2 

Inferior da Central de Aulas I, os conselheiros da Unidade Especial de Ciências Agrárias (CIAGRA) 3 

(lista de presença em anexo). O Professor Américo, chefe da CIAGRA deu início à reunião chamando 4 

para compor a mesa o Professor Alessandro Martins vice-diretor da Regional Jataí da UFG. Na 5 

oportunidade, o Prof. Américo justificou a ausência da Profa. Ana Luíza, vice-chefe da CIAGRA, que 6 

estava participando de uma banca de defesa de mestrado na UFG de Goiânia. Na primeira fala do 7 

Prof. Américo, ele ressaltou a importância do respeito às diferenças que serão encontradas na 8 

CIAGRA, por se tratar da aglutinação de quatro cursos de graduação e uma pós-graduação da área 9 

de ciências agrárias, envolvendo três categorias. Para a implantação do conselho do CIAGRA, o Prof. 10 

Alessandro foi convidado para a solenidade de abertura, iniciando com a fala de que gostaria que as 11 

unidades da Regional jataí não fossem especiais e sim unidades de fato, mas que a implantação tem 12 

que obedecer ao novo estatuto aprovado pelo CONSUNI que definiu a área de agrárias da Regional 13 

Jatai como unidade especial. Diante da apresentação do organograma da Regional Jatai e da 14 

estrutura organizacional da CIAGRA, ficaram evidenciadas várias alterações no organograma geral 15 

da Regional Jatai da UFG.  O vice-diretor relatou que as coordenações farão paralelismo com os pró-16 

reitores, além disso, ele sugeriu que as unidades acadêmicas devem trabalhar quais serão os órgãos 17 

suplementares. O Prof. Gielfi (Agronomia) questionou a posição da fazenda no organograma. 18 

Segundo o Prof. Alessandro, continuará dividida em produção animal e a vegetal, entretanto, somente 19 

a produção vegetal ficará fora do CIAGRA porque terá uma administração separada e subordinada a 20 

direção da Regional Jatai. Prof. Gielfi achou estranho essa divisão e a atitude da direção de não ter 21 

consultado o grupo sobre essa decisão. Profa. Cecília (Medicina Veterinária), disse que é sabido por 22 

todos que a produção animal dá prejuízo, questionando sobre quem irá bancar isso? O CIAGRA? 23 

Prof. Alessandro respondeu que muita coisa ainda terá que ser discutida, como por exemplo, a 24 

divisão dos recursos. Disse ainda que essa gestão está terminando e é essa a configuração que a 25 

gestão atual conseguiu enxergar. Neste momento, pós a implantação da Unidade Acadêmica Especial 26 

de Ciências Agrárias, o Prof. Américo interviu pedindo ao Professor Alessandro que a direção 27 

rediscutisse a posição da fazenda ouvindo o conselho diretor da CIAGRA. Prof. Américo apresentou a 28 

estrutura organizacional da CIAGRA, mostrando que na base estão às coordenações dos cursos mais 29 

as assessorias de graduação, pesquisa, extensão e pós-graduação. Prof. Arthur (Zootecnia): 30 

parabenizou o Prof. Américo pela estruturação da CIAGRA. A reunião prosseguiu com a discussão 31 

dos pontos de pauta. Item 1 – Indicação dos nomes das assessorias: o Prof. Américo relatou que em 32 

reunião ocorrida em dezembro de 2014, foi pedido que colegiados indicassem os nomes para 33 

comporem a comissões de assessoramento aos assessores e delas foram escolhidos os assessores. 34 

Foram lidos os nomes dos indicados e dos escolhidos para as assessorias, colocando em votação 35 

para ser referendado, o que foi aprovado por unanimidade. Nesse momento, foi discutida a situação 36 

da pós-graduação Lato sensu da Medicina Veterinária porque não estava contemplada na estrutura 37 

organizacional. Por este motivo o Prof. Tiago (Medicina Veterinária) questionou a sua presença na 38 
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reunião. Foi relatado que a comissão de elaboração do organograma está finalizando uma proposta 39 

fundamentada no novo estatuto da UFG e que será discutido em breve pelos conselheiros. O Prof. 40 

Américo apresentou os Professores Dyomar Toledo Lopes, Edgar Alain Collao Saenz e Simério 41 

Carlos Silva Cruz, respectivamente referendados como assessores de graduação, de extensão e de 42 

pesquisa. O Prof. Dyomar (Veterinária) falou que o primeiro trabalho será a unificação de algumas 43 

disciplinas nos quatro cursos e seu papel será auxiliar as coordenações nas esferas superiores. Foi 44 

salientado que os NDE’s dos cursos estão se mobilizando para fazer alterações nos PPC’s, neste 45 

sentido o Curso de Agronomia já está adiantado. O Prof. Arthur (Zootecnia) questionou a parte 46 

operacional dessa nova estrutura? O Prof. Alessandro respondeu que a direção gerenciará e 47 

trabalhará inicialmente na estrutura que já existe. Já o Prof. Simério (Agronomia) relatou que ainda 48 

não conhece todos os trâmites da universidade. Explicou que irá passar as novas normas para a 49 

aprovação dos projetos de pesquisa e criará um e-mail específico para a pesquisa. Em seguida, o 50 

Prof. Edgar (Zootecnia) passou as informações da reunião da extensão ocorrida no dia 26 de março, 51 

ficando de passá-las por escrito às coordenações para serem repassadas aos professores. Seguindo 52 

a pauta, Item 2 – Regimento Interno: o Prof. Américo relatou a importância da elaboração de um 53 

regimento interno para as reuniões do CIAGRA. Foi votado e aprovado por unanimidade a elaboração 54 

de um regimento interno para as reuniões do conselho diretor do CIAGRA, definindo os professores 55 

Cássio, Dyomar e Fernando Dias para a elaboração deste regimento. Esta comissão terá até o dia 56 

primeiro de maio para enviar aos professores este regimento, que deverá ser votado na reunião do 57 

dia 08 de maio. Item 3 – Calendário das Reuniões do CIAGRA: o Prof. Américo sugeriu que as 58 

reuniões do CIAGRA continuem às sextas-feiras, sendo estipuladas e aprovadas as datas de dez de 59 

abril, oito de maio, doze de junho e três de julho. O horário de início e término das reuniões foi motivo 60 

de discussão. Profa. Cecília sugeriu das 13h30min às 17h00min e o Prof. Arthur das 13h30min às 61 

15h30min. Foi aprovada a sugestão da Profa. Cecília. Considerações Finais: Prof. Simério fez o relato 62 

dos pareceres de dois pedidos de prorrogação de projetos de pesquisa e um pedido de 63 

cadastramento. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Marcos Humberto (Técnico) 64 

questionou para quem deveria pedir diárias para participação em eventos, para a direção da regional 65 

jatai ou para o CIAGRA. Profa. Cecília argumentou que a direção deveria ficar com as mesmas 66 

obrigações anteriores, pois a CIAGRA não possui dotação orçamentária. Na oportunidade, a profa 67 

Cecília pediu que a CIAGRA encaminhasse uma carta à direção solicitando um espaço próprio e um 68 

secretário. O Prof. Américo relatou que irá fazer esse encaminhamento e que as reuniões serão 69 

sempre realizadas no auditório inferior da central de aulas I, mas que pedirá adequações como reparo 70 

no ar condicionado e nas poltronas. A necessidade do encaminhamento de uma carta foi aprovada 71 

pelos conselheiros. Profa. Alana (Veterinária) teve seu nome referendado para a comissão de 72 

monitoria e já relatou que é necessário ter uma posição do CIAGRA sobre a divisão das bolsas. A 73 

Profa. Vera Bannys (Zootecnia) falou que não acha justo que o critério para as bolsas seja o número 74 

de alunos atendidos pela disciplina. Prof. Dyomar falou da participação da UFG na EXPAJA durante o 75 

ciclo de palestras patrocinado pelo sindicato rural e sugeriu que CIAGRA assuma essa parte do 76 

evento. A Profa. Karina (Zootecnia) fez alguns esclarecimentos sobre as dificuldades de matriculas no 77 
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novo sistema da UFG. O Prof. Gielfi relatou que o curso de Ciências Biológicas não lança as 78 

disciplinas oferecidas por eles para os outros cursos, mesmo depois de insistentes pedidos. Sem 79 

mais nada a ser discutido, deu-se por encerrada a reunião e eu, Prof. Jaqueline Fátima Rodrigues 80 

(Agronomia), lavrei a presente ata, a qual depois de submetida à apreciação será aprovada e 81 

assinada por todos os participantes, conforme lista de frequência 82 

anexa........................................................................................................................ 83 

NOME REPRESENTAÇÃO ASSINATURA 

Alana Flávia Romani 
Coordenador de Estágio VET Presente 

Alessandro Martins 
Vice-Diretor Reg. Jataí/UFG Presente 

Américo Nunes da Silveira Neto 
Chefe da CIAGRA Reg. Jataí/UFG Ausente 

Ana Luisa Aguiar de Castro 
Vice-Chefe da CIAGRA  Ausente 

Angélica Zaine R. do Zilo Representante de Discente ZOO Presente 

Arthur dos Santos Mascioli 
Representante de Docente ZOO Presente 

Cássio Aparecido Pereira Fontana 
Representante de Docentes VET Presente pp 

Cecília Nunes Moreira 
Presidente de NDE VET Presente 

Danival Vieira de Freitas 
Presidente de NDE ENG Ausente 

Darlan Marques da Silveira 
Técnico-administrativo ZOO Ausente 

Darly Geraldo Sena Júnior 
Presidente de NDE AGRO Presente 

Dyomar Toledo Lopes 
Assessor de Graduação  Presente 

Edgar Alain Collao Saenz 
Assessor de Extensão e Cultura Presente 

Edmilson Santos Cruz 
Edmilson Santos Cruz ENG  Ausente 

Fernando José dos Santos Dias 
Presidente de NDE ZOO Presente 

Fernando Simões Gielfi 
Coordenador Graduação AGRO Presente 

Gustavo Henrique Marques Araújo 
Coordenador de Graduação VET Presente 

Hildeu Ferreira da Assunção 
Coordenador de Pós Stricto sensu Ausente 

Jaqueline de Fátima Rodrigues 
Coordenador de Estágios AGRO Presente 

José Benedito Guimarães Júnior 
Representante de Docentes ENG Presente 

Josy Fraccaro de Marins 
Técnico-administrativo ENG Presente 

Karina Ludovico de A.Martinz Lopes 
Coordenadora de Graduação ZOO Presente 

Marcos Humberto Silva de Assis 
Técnico-administrativo AGRO Presente 

Paulo Cesar Timossi Representante Docente AGRO  Presente 

Paulo Fernando Zaiden Rezende 
Técnico-administrativo VET Presente 

Paulo Sérgio M. V. Júnior Representante Discente AGRO Presente 

Robson Schaff Correa Coordenador de Graduação ENG 
Presente 

Simério Carlos Silva Cruz Assessor de Pesquisa e Inovaçao 
Presente 

Vera Lúcia Banys 
Coordenador de Estágio ZOO Presente 
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Thiago André Carreo Costa 
Representante da Pós Lato sensu Presente 
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