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ATA Nº. 005/2017/CIAGRA/UFG 
Reunião Ordinária do Colegiado Diretor da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias

Data: 02/06/2017
Hora de início: 13:48
Local: Auditório Superior da Central de Aulas II, Campus Jatobá

Presentes:

• Américo Nunes da Silveira Neto

• Ana Luisa Aguiar de Castro

• Ariel Eurides Stella

• Cássio Aparecido Pereira Fontana

• Dyomar Toledo Lopes

• Darlan Marques da Silveira

• Daniela Pereira Dias

• Darly Geraldo Sena Júnior

• Erin Caperuto de Almeida

• Fernando José dos Santos Dias

• Henrique Trevizoli Ferraz

• Jaqueline Fátima Rodrigues

• Josy Fraccaro Marins

• Márcia Dias

• Marcos Humberto Silva de Assis

• Paulo Fernando Zaiden Rezende

• Paulo César Timossi

• Roberta de Moura Assis Lima

• Wendy Carniello Ferreira

Deliberações:
Solicitação de inclusão ponto de pauta pela Professora Daniela da Aprovação do regulamento do
Curso de Engenharia  Florestal  e  pela  Professora Erin da Aprovação do nome da Adrina Luize
Bocchi como membro do NDE da Zootecnia e da Eleição de representante da CIAGRA na Câmara
Superior de Graduação em Goiânia. Em votação, inserção de pontos aprovados por unanimidade.
Retirado ponto 7 e Ponto 8 da pauta, referentes a Aprovação do RADOC 2017 complementar e
Aprovação da Avaliação do docente pela chefia 2017 do Professor Robson Schaff Corrêa.
Pedido de inserção de ponto de pauta da Aprovação da Unidade para o uso da logomarca da UFG
no Evento Brasil Agro-Online - Workshop da Soja a ser realizado pela empresa Voz Propaganda.
Inserção de ponto de pauta aprovada por unanimidade.



Informes: 
Américo informa que o recurso para o prédio de gabinetes do Curso de Agronomia será licitado
ainda este ano com o orçamento aproximado em R$ 1.000.000,00. Este compromisso foi feito pelo
Reitor  Orlando,  mediado  pelo  Professor  Edwar.  A Direção  da  Regional  Jataí  está  ciente  deste
compromisso e acordo. O próximo recurso deve ser direcionado aos outros cursos a fim de sanar os
principais problemas dos cursos da CIAGRA.
A CODIRH  enviou  a  A CIAGRA a  Resolução  de  ECU  04/96,  que  normatiza  o  registro  de
frequências dos servidores. Como encaminhamento fica agendada reunião com os coordenadores de
curso para dia 06 de junho a fim de verificar a melhor forma de implantação desta resolução. Na
próxima reunião da CIAGRA será discutido e votado a realização e forma de registro de frequência
na Unidade. 
Roberta informa que a empresa Voz Propaganda solicitou nova parceria para realização do Evento
Online Workshop da Soja. A empresa não necessita de palestrantes da UFG, querem apenas o aval
para usar o nome e logomarca da UFG no evento. O convênio que a UFG tem com esta empresa
ainda  está  válido.  Sobre  o  Edital  do  PROBEC 2017,  a  CIAGRA está  em  segundo  lugar  em
propostas enviadas para a UFG, com 13 propostas. A bolsa PROBEC que será destinada a CIAGRA
será avaliada por outra comissão, que não a da CIAGRA.

Ponto  1.  Aprovação  Ata  da  Reunião  Ordinária  da  CIAGRA  de  ATA  Nº.
002/2017/CIAGRA/UFG.
Ata sem necessidade de alteração. Em votação, ata aprovada por 14 votos a favor e 5 abstenções.

Ponto 2. - Apreciação e aprovação do Edital para alteração de regime de trabalho de 20 horas
para DE. 
Professora Carla Gomes apresentou o Edital 01/2017/CIAGRA com o cronograma, sendo que as
inscrições será entre os dias 19 a 23 de junho de 2017. No processo serão avaliados os últimos
Radocs dos professores (ano base 2015 e 2016) e titulação, com peso 8,0 para o Radoc e peso 2,0
para títulos.  O edital  será  publicação na página da CIAGRA no dia 05 de junho de 2017. Em
votação, Edital aprovado por unanimidade. Indicação da banca de examinação pelos Cursos, sendo
Fernando Dias (Zootecnia), Henrique (Medicina Veterinária), Jaqueline (Agronomia) como suplente
e Wendy (Engenharia Florestal) como presidente. Em votação banca aprovada por unanimidade. 

Ponto 3. Aprovação da oferta de vagas remanescentes a serem preenchidas em 2018-1.
Coordenadores de cursos relatam a oferta de vagas remanescentes a serem preenchidas em 2018-1,
sendo que o Curso de Agronomia não irá oferta vaga; o Curso de Engenharia Florestal ofertará 5
vagas; o Curso de Medicina Veterinária ofertará 4 vagas e o Curso de Zootecnia ofertará 11 vagas.
Em votação, oferta aprova por unanimidade.

Ponto  4.  Criação  de  calendário  para  levantamento  de  material  de  custeio  e  capital  da
CIAGRA e inserção no SIPAC 2018. 
Professor Dyomar esclarece que a CIAGRA não havia recebido o recurso destinado às Unidades,
mas depois da reunião com o professor Marcos Wagner da COAD, o recurso foi inserido no sistema
no dia 02 de junho, às 11 horas. Os pedidos que estão em atas vigentes, ainda podem ser feitos no
sistema SIPAC. Será consultado a COAD para que se estenda o prazo para a CIAGRA enviar as
requisições. Karina sugere que as dificuldades em acessar e o SIPAC sejam repadas à Comissão,
para que a COAD busque soluções. 
Professor Dyomar apresenta o cronograma de planejamento de compras da CIAGRA para 2018. 

• Confecção das listas de materiais de capital e custeio, de 05 a 19 de junho 2017;
• Unificada da lista pela Comissão da CIAGRA, de 20 de junho a 06 de julho 2017;
• Aprovação da lista no Colegiado da Unidade dia 07 de julho 2017 e,
• Orçamento e lançamento dos materiais no SIPAC, de 31 de julho a 31 de agosto.



Orientações para o preenchimento da lista são repassas pela Técnica Josy: para fazer uma ata de
registro de preço tem que ser 20 produtos comuns e com um pedido de muitos materiais. Dia 05 de
junho será divulgada pela CIAGRA o calendário e a planilha para levantamento de material com
todas as variáveis necessárias. Américo levanta a necessidade de mais um secretário administrativo
na CIAGRA para assumir o controle de compras e de material. 
Em votação, calendário e atividades aprovados por unanimidade. 

Ponto 5. Aprovação de alteração dos membros do NDE da Engenharia Florestal em portaria
vigente. 
Professora Daniela apresenta a alteração dos membros do NDE da Engenharia Florestal, sendo que
o Professor Edmilson assume a presidência do NDE, a Professora Thelma passa a ser a vice e os
membros serão os professores: Daniela, Juliana, Wendy e Danival. Em votação, alteração aprovada
por unanimidade.

Ponto 6.  Aprovação do PADOC 2017 da  Professora Juliana Ceccato  Ferreira  –  Curso de
Engenharia Florestal. 
Professora Daniela relata o PADOC 2017 da Professora Juliana, o qual foi aprovado em reunião da
coordenação do curso. Em votação, PADOC aprovado por unanimidade.

Ponto 7. Aprovação do regulamento do Curso de Engenharia Florestal. 
Professora Daniela relata o regulamento do Curso de Engenharia Florestal válido para os próximos
dois anos. Em votação, regulamento aprovado por unanimidade. 

Ponto 8.  Aprovação do nome da Adriana Luize Bocchi no NDE da Zootecnia
Professora Erin informa que a inserção da Professora Adriana como membro do NDE é necessária,
pois  o  NDE deve ter  5  representantes.  Em votação,  nome aprovado por  15 votos  a  favor  e  1
abstenção.

Ponto  9.  Eleição  de  representante  da  CIAGRA na  Câmara  Superior  de  Graduação  de
Goiânia.
Professora  Erin  informa  que  COGRAD/REJ  solicitou  a  indicação  de  outro  representante  da
CIAGRA na Câmara  Superior  de  Graduação,  uma vez  que  as  reuniões  não são realizadas  por
videoconferência, condição para que a professora Erin participasse. Professor Darly se disponibiliza
a ser representante nesta Câmara. Em votação, nome do Prof. Darly aprovado por 16 votos a favor e
1 voto contra.

Ponto 9. Aprovação parecer da CAD/CIAGRA.
Professor Fernando Dias relata os pareceres favoráveis da CAD, sobre:

• Progressão dentro da Classe C (Adjunto de nível 2 para 3) do professor João Batista Leite
Júnior, matrícula 1977983, conforme o que consta no processo nº 23070.005698/2017-88.

• Progressão dentro da Classe C (Adjunto de nível 3 para 4) do professor Marco Antônio de
Oliveira  Viu,  matrícula  1722107,  conforme  o  que  consta  no  processo  nº
23070.001176/2016-26. 

• Aprovação  do  Estágio  Probatório  Final  da  professora  Cheila  Deisy  Ferreira,  matrícula
2107184, conforme o que consta no processo nº 23070.015356/204-23.

• Aprovação do Estágio Probatório Parcial do professor Gustavo Henrique Marques Araújo,
matrícula 2134331, conforme o que consta no processo nº 23070.001782/2015-61. 

• Aprovação do Estágio Probatório Parcial  do professor Cláudio Hideo Martins da Costa,
matrícula 2329171, conforme o que consta no processo nº 23070.003755/2017-94. 

• Aprovação do Estágio Probatório Parcial da professora Cecília de Castro Bolina, matrícula
1731531, conforme o que consta no processo nº 23070.001103/2017-15. 

• Aprovação do Estágio Probatório Parcial da professora Danielle Fabíola Pereira da Silva,



matrícula 2778272, conforme o que consta no processo nº 23070.004805/2017-51. 
Em votação, pareceres aprovados por unanimidade.

Ponto 10. Aprovação Certidões Ad referendum.
Certidão  ad referendum “Anuência  do  pedido de  solicitação  para  participação no Programa de
Mobilidade Estudantil (PME) para o discente Fábio Fernandes Bruno Filho, matrícula 20130615,
vinculado ao Curso de Medicina Veterinária da Regional Jataí, de 26/05/17”. Em votação, certidão
aprovada por unanimidade.

Ponto 11. Aval da CIAGRA para o uso da UFG no evento da voz propaganda, BrasilAgro-
Online na nova parceria para Evento Workshop da Soja. 
Roberta relata que a Empresa Voz Propaganda solicita aval para usar o nome da UFG no Evento
Workshop  da  Soja,  por  meio  do  convênio  em  validade,  mas  não  precisam  de  indicação  de
palestrante da Universidade. Como não há participação ativa dos professores da UFG no evento,
encaminha-se  a  proposta  para  que  se  oficialize  o  apoio  da  UFG ao evento,  para  poder  usar  a
logomarca  da  instituição,  somente  mediante  uma  efetiva  participação  da  CIAGRA.  Proposta
aprovada por 14 votos a favor e 3 abstenções.

Outros Assuntos.
Ana Luísa informa a necessidade de fazer curvas de nível na estrada da Fazenda Escola. Américo
informa que é importe fazer o pedido à Prefeitura para a realização de bacias de contenção nas áreas
atingidas. 
Técnico  Marcos  informa  que  foi  publicado  o  resultado  de  controle  de  qualidade  feito  pela
EMBRAPA e que o Laboratório de Solos da Regional Jataí continua com o selo qualidade A, o qual
tem validade de junho 2017 a junho de 2018.
Daniela informa que esta é sua última semana como coordenadora do curso de Engenharia Florestal
e que a professora Thelma será a coordenadora pelos próximos dois anos.

Reunião finalizada às 16:10. Nada mais a relatar. Eu Mariza Souza Dias, secretária da CIAGRA,
lavrei esta ata em 29 de junho de 2017, a qual será apreciada, aprovada em reunião ordinária deste
Colegiado, por todos os participantes presentes conforme lista de presença em anexo.
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