
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
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ATA Nº. 006/2018/CIAGRA/UFG
Reunião Extra-Ordinária do Colegiado Diretor da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias

Data: 31/08/2018
Hora de início: 13:45
Local: Anfiteatro Inferior Central de Aulas II, Campus Jatobá.

Presentes:

• Américo Nunes da Silveira Neto

• Gustavo Henrique Marques Araújo

• Hildeu Ferreira da Assunção

• Fernando Simões Gielf

• Cecília de Castro Bolina

• José Hortêncio Mota

• Erin Caperuto Almeida

• Thelma Shirlen Soares

• Daniela Pereira Dias

• Edmilson Santos Cruz

• Juliana Ceccato Ferreira

• Eder Marcos da Silva

• Paulo Fernando Zaiden Rezende

• Cássio Aparecido Fontana Pereira

• Dirceu Guilherme de Souza Ramos

• Raphaella Barbosa Meirelles Bartoli

• Ariel Eurides Stella

• Yasodaja Assis Silva

Informes

O prof. Hildeu informou sobre Recurso Funep.
Foi  informado  pelo  prof.  Américo  sobre  os  prazos  para  avaliação  de  desempenho,

inconsistência no sistema SisViagem, data de entrega do prédio de gabinetes do curso de Agronomia,
criação de uma comissão para planejamento do Hospital de Grandes Animais. O curso de Engenharia
Florestal foi parabenizado pelo sucesso de sua semana acadêmica.

A profª. Juliana comentou que os alunos da Eng. Florestal ficaram satisfeitos com a semana
acadêmica.

A profª. Erin pediu para que todos os professores da UAE que ministram ou ministraram aula
para o curso de Zootecnia, que procurem a coordenação do curso e verifiquem quais documentos
devem deixar arquivados na referida coordenação, pois o MEC fará uma visita, que ainda não tem
data.



Ponto 1. Informação e aplicação do instrumento de coleta de dados, que subsidiará a elaboração
do PAC 2019. Relatora Simone(RH)

Foi explicado que o PAC é um projeto de extensão que atende o município, com o objetivo de
desenvolver ações para capacitar TAEs, Docentes e Terceirizados. Foi distribuído um questionário
para os professores, onde as questões eram sobre como melhorar as capacitações.

Professores solicitaram prazo para responder, uma vez que decidiram levar a seus cursos.
Ficou  definido  que  até  10/09  deixariam  o  questionário  para  que  a  Ciagra  entregasse  os

questionários para a Sthael.

Ponto 2. Apreciação e aprovação do memorando 229/2018/PROPESSOAS. Relator Américo
Foi lido o memorando e explicado que a profª Cecília de Castro Bolina pediu remoção para a

Regional de Goiânia. Em consulta do departamento jurídico, foi dito que era necessário um substituto
no  curso  de  Agronomia  para  que  essa  remoção  ocorresse.  Em  resposta,  foi  informado  de  que
substituto é concedido em caso de ausência e, portanto, o pedido foi negado, visto que se o servidor
estiver em exercício em Goiânia, um substituto para ele não é legalizado. Há uma perspectiva de que
talvez no próximo ano surja uma vaga para permuta de vaga.

Aprovado com 15 votos favoráveis e 2 abstenções.

Ponto 3. Solicitação de um TAE para atuar como responsável na alimentação da lista de custeio
e acompanhamento do pregão. Relator Américo

Foi  explicado  que  nas  Unidades  Acadêmicas  de  Goiânia,  existem  equipes  de  TAEs,
responsáveis por cuidar alimentação da lista  de custeio e acompanhamento do pregão, compras  e
patrimônio. A Ciagra possui mais de 800 alunos, é uma Unidade que capta muito recurso. A profª
Thelma sugeriu que seja feita uma mudança em relação à forma que está na pauta, para controle de
patrimônio, custeio e pregão. O prof. Cássio questiona quando a Ciagra deixará de ser especial para se
tornar Unidade. O prof. Américo explica que no processo de implantação da UFJ, haverá discussão
sobre o sistema organizacional dos setores.

Foi  votado então que seja  feita  a solicitação de mais  um TAE que virá  para a  CIAGRA,
atuando na área de controle patrimonial, compras, custeio.

Aprovado por unanimidade e sugerido que pessoas de outras IES venham até a UFG para
palestrar sobre a criação e organização de uma nova Universidade.

Ponto 4. Aprovação do RADOC parcial 2018 do professor Klaus Casaro Saturnino. Relator Dirceu

Aprovado com 14 votos favoráveis e 1 abstenção.

Ponto 5. Aprovação de Certidões Ad Referendum. Relator Américo

Processos de quebra de pré-requisitos/co-requisitos:

• Agronomia   –  Deferidos:  12  –  23070.013289/2018-36,  23070.013878/2018-14,  23070.13895/2018-51,
23070.014083/2018-23,  23070.14084/2018-78,  23070.014088/2018-56,  23070.014087/2018-10,
23070.014110/2018-68,  23070.014088/2018-56,  23070.013464/2018-95,  23070.013837/2018-28,
23070.013841/2018-96,.

Indeferidos: 19 – 23070.014080/2018-90, 23070.13886/2018-61, 23070.14039/2018-13, 23070.014100/2018-22,
23070.014173/2018-14,  23070.014249/2018-10,  23070.013872/2018-47,  23070.014033/2018-16,
23070.014109/2018-33,  23070.014092/2018-14,  23070.013302/2018-57,  23070.014113/2018-00,
23070.014112/2018-57,  23070.014036/2018-80,  23070.013295/2018-93,  23070.013288/2018-91,
23070.013285/2018-58,  23070.013280/2018-25,  23070.013296/2018-38.

• Medicina Veterinária   – Deferidos: 3 – 23070.013395/2018-10, 23070.013715/2018-31, 23070.013761/2018-
86.



• Engenharia Florestal   – Indeferidos: 4 – 23070.014247/2018-12, 23070.014206/2018-26, 23070.014086/2018-
67, 23070.014885/2018-33.

• Zootecnia   – Deferidos: 1 – 23070.013205/2018-64.

Aprovados por unanimidade

Outro Assuntos

Foi feita apresentação do novo TAE do curso de Engenharia Florestal.

Foi sugerido que em uma reunião futura, seja discutido o processo de criação da UFJ.

Jataí, 31 de Agosto de 2018.
Chefe Prof. Dr. Américo Nunes da Silveira Neto
Vice-Chefe Prof. Dr. Gustavo Henrique Marques Araújo
Secretária Administrativa Yasodaja Assis Silva
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias Regional Jataí – UFG
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