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ATA Nº. 008/2018/CIAGRA/UFG
Reunião Ordinária do Colegiado Diretor da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias

Data: 07/12/2018
Hora de início: 13:45
Local: Sala 03 da Central de Aulas II, Campus Jatobá

Presentes:

• Gustavo Henrique Marques de Araújo

• Cláudio Hideo Martins da Costa

• Danielle Fabíola Pereira da Silva

• Hildeu Ferreira da Assunção

• Mônica F. P. da Silva

• Ana Luísa Aguiar de Castro

• Erin Caperuto Almeida

• Fernando José dos Santos Dias

• Thelma Shirlen Soares

• Daniela Pereira Dias

• Edmilson Santos Cruz

• Juliana Ceccato Ferreira

• Eder Marcos da Silva

• Paulo Fernando Zaiden Rezende

• Cássio Aparecido Fontana Pereira

• José Hortêncio Mota

• Paulo César Timossi

• Marcos Humberto Silva Assis

• Vinicio Araújo do Nascimento

• Yasodaja Assis Silva

Informes

O prof.  Cláudio informa que  participou da reunião  na Câmara  de  Pesquisa,  pediu que os
pesquisadores fiquem atentos quanto ao prazo de cadastro de projetos, apesar de o edital PIBIC estar
atrasado, é provável que as datas sejam semelhantes às deste ano de 2018, ou seja, por volta de final
de março e início de abril.

A profª. Ana Luísa informa que participou de uma reunião na direção onde foi discutido a
questão das compras para 2019. Foi pedido que cada laboratório e demais setores já comecem a fazer
o próprio planejamento inicial, para as compras de cada setor. A COAD fará uma análise,

A profª. Thelma informa que o pregão ocorrerá no dia 11/12.
O prof.  Hildeu  comunicou  que  foi  feita  a  eleição  para  coordenador  da  Pós-graduação  de



Agronomia, ficando eleito o prof. Simério.

Ponto 1. Apreciação e aprovação do Regulamento dos Setores da Fazenda. Relatora Ana Luísa.
Os regulamentos que já estão prontos dos setores da Fazenda para discussão e sugestões

da CIAGRA são REGULAMENTO GERAL DA FAZENDA ESCOLA, REGULAMENTO DE USO
DO SETOR DE APICULTURA, REGULAMENTO DE USO DO SETOR DE BOVINOCULTURA
DE CORTE, REGULAMENTO DE USO DA FÁBRICA DE RAÇÃO.

Foi feita a observação de que a fazenda está lotada na Direção e, portanto, tais regulamentos
são aprovados no Conselho Gestor Geral  da REJ, mas a Ciagra precisa ter  conhecimento e  pode
incluir sugestões.

Aprovado com 16 votos favoráveis e 1 abstenção.

Ponto 2.  Aprovação do RADOC 2018 dos professores do curso de Agronomia.  Relator Paulo
Timossi.

Foi informado que o prazo no sistema da Ciagra para correções e inclusões será até início de
fevereiro de 2019.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 3. Aprovação PADOC 2018 do curso de Agronomia. Relator Paulo Timossi
Aprovado 16 votos favoráveis e 1 abstenção, os PADOCs dos professores Cecília de Castro

Bolina, Piero Iori, Cláudio Hideo Martins da Costa e Daniele Fabíola Pereira Silva.

Ponto 4. Aprovação da nota docente atribuída pela chefia (Agronomia, Engenharia Florestal,
Medicina Veterinária e Zootecnia). Relator Gustavo Araújo

Notas atribuídas pela chefia a todos os professores efetivos da Unidade.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 5. Aprovação RADOC 2018 do prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana. Relator Dirceu
Prof. Gustavo justificou a ausência do professor Dirceu nesta reunião, devido à participação do

referido professor em bancas de TCC.
Os cursos de engenharia florestal, medicina veterinária e zootecnia passarão os RADOCs na

primeira reunião de 2019.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 6. Aprovação do Relatório Semestral de Pós-Graduação do professor Alexandre Rodrigo
Choupina Andrade Silva. Relator Cláudio Hideo

Aprovado por unanimidade.

Ponto 7. Aprovação do Parecer de Realização de Estágio Pós Doutoral do professor Robson
Schaff Corrêa. Relator Cláudio Hideo

Foi feita a leitura do parecer pelo prof. Cláudio.

Aprovado por 16 votos favoráveis e 1 abstenção.

Ponto  8.  Aprovação  do  Relatório  Semestral  da  técnica  administrativa  Mariza  Souza  Dias.
Relator Cláudio Hideo.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 9. Aprovação de projetos de pesquisa. Relator Cláudio Hideo



• EQUAÇÕES DE ALTURA, VOLUME E FATOR DE FORMA PARA Tectona grandis L.f.
(Profa. Thelma Shirlen Soares – Engenharia Florestal);

• MÉTODOS DE DESBASTE EM EUCALIPTO (Prof. Robson Schaff Corrêa – Engenharia
Florestal);

• AVALIAÇÃO  DE  CULTIVARES  DE  ALFACE  AMERICANA  EM  CULTIVO
HIDROPÔNICO  (Prof.  José  Hortêncio  Mota  –  Agronomia);

• ANÁLISES  HISTOMORFOMÉTRICAS  E  ANATOMOPATOLÓGICAS  DE  TECIDOS
OBTIDOS  A  PARTIR  DE  ANIMAIS  AQUÁTICOS  CULTIVADOS  NO  SUDOESTE
GOIANO (Prof. Klaus Casaro Saturnino).

Todos aprovados por unanimidade.

Outro Assuntos

A prof. Thelma solicita que na próxima reunião sejam passadas as últimas atas da Ciagra para
aprovação, uma vez quando ocorre demora na aprovação, podem ocorrer esquecimentos relacionados
ao assunto das  referidas  reuniões.  Foi  solicitado ainda que seja  elaborado um calendário com as
previsões de reuniões ordinárias para 2019, para que os conselheiros possam se organizar, e se não
houver reuniões, que eles sejam avisados na quarta feira que seria mandada a convocação.

O prof. Gustavo informa que a reunião provavelmente será na primeira ou segunda semana de
fevereiro

Foi informado que será elaborado o calendário e realizado o envio das atas na convocação da
primeira reunião de 2019.

O  prof.  José  Hortêncio  solicitou  que  seja  feito  um  levantamento  sobre  a  quantidade  de
professores, alunos e setores da Ciagra. E falou ainda das condições básicas na estrutura dos prédios,
como tomadas e telas de projeção do datashow para que as aulas e sejam ministradas.

Foi sugerido pelo prof. Cássio que a Ciagra abra uma solicitação GLPI de manutenção nas
cadeiras,  tomadas,  telas  de  projeção  das  salas  de  aula.  Foi  sugerido  também  que  nós  nos
comuniquemos com os chefes das outras unidades, para que eles possam fazer o mesmo.

O prof. José Hortêncio pediu para que seja feito um diagnóstico do que será a Ciagra em 2019
após o desmembramento. Foi solicitado para que a página da Ciagra na internet seja atualizada.

Jataí, 07 de Dezembro de 2018.
Chefe Prof. Dr. Américo Nunes da Silveira Neto
Vice-Chefe Prof. Dr. Gustavo Henrique Marques Araújo
Secretária Yasodaja Assis Silva
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias Regional Jataí – UFG
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