
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ

ATA Nº. 003/2017/CIAGRA/UFG 
Reunião Ordinária do Colegiado Diretor da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias

Data: 07/04/2017
Hora de início: 13:51
Local: Auditório Superior da Central de Aulas II, Campus Jatobá

Deliberações: Solicitação de inserção no ponto de pauta 6 da aprovação do RADOC ano base 2016
da Professora  Roberta  de  Moura  Assis  Lima.  Inserção  no ponto  de  pauta  7  da  aprovação dos
pareceres  da  CAD nos  processos  dos  Professores  Dirceu  Guilherme Souza  Ramos  e  Edmilson
Santos Cruz e dos pareceres da CAD Associados nos processos dos professores Erin Caperuto de
Almeida,  Igo  Gomes  Guimarães  e  Paulo  César  Timossi.  Inserção  do  Ponto  9  da  apreciação  e
aprovação do Plano geral de monitoria de graduação.  Todas as solicitações de inserções foram
aprovadas por unanimidade.

Presentes: 

• Américo Nunes da Silveira Neto

• Ana Luisa Aguiar de Castro

• Carlos Rogério Andrade

• Darlan Marques da Silveira

• Daniela Pereira Dias

• Darly Geraldo Sena Júnior

• Erin Caperuto de Almeida

• Fernando José dos Santos Dias

• Henrique Trevizoli Ferraz

• Hildeu Ferreira da Assunção

• Jaqueline Fátima Rodrigues

• José Hortêncio Mota

• Josy Fraccaro Marins

• Márcia Dias

• Marcos Humberto Silva de Assis

• Paulo Fernando Zaiden Rezende

• Paulo César Timossi

• Roberta de Moura Assis Lima

• Thelma Shirlen Soares

Informes – 
Professor Américo: 
Informa sobre a criação da Comissão para elaboração do Edital de mudança de regime de trabalho
de 20 horas para DE/40 horas. Solicita que seja indicado um professor de cada curso para compor a
comissão. A presidente será a professora Carla Gomes Machado, vinculada ao curso de Agronomia.
Esta comissão elaborará o Edital,  o qual deve ser aprovado em Colegiado da Unidade.  Após a
aprovação do Edital, estabelecer a Banca examinadora para conduzir o processo, a qual também



será aprovada em Colegiado da Unidade. A Comissão fará o levantamento da quantidade de horas
para conversão que estão disponíveis para a CIAGRA, bem como a melhor forma de distribuição.
Durante a última reunião do Conselho Gestor foi apresentado e aprovado o plano orçamentário da
Regional Jataí de 2017. Professor Marcos Wagner informou que atualmente há um deficit de R$ 2
Milhões na Regional Jataí. Sobre os critérios de divisão dos recursos de custeio para as Unidades,
estes foram realizados levando em consideração o número de aluno equivalente por curso, seguindo
a orientação  do MEC.  A UAE CIAGRA receberá  40,43% deste  recurso,  o  que  equivale  a  R$
99.059,81.  Proposta  de  inserir  o  ponto  de  pauta  10  como  estabelecimento  de  critérios  na
distribuição do recurso de custeio dentro da Unidade. Inserção de ponto aprovada por unanimidade.
Relata sobre o valor do Recurso de Capital no orçamento para a Regional, sendo R$ 2.656.495,83.
A prioridade da Regional Jataí é utilizar este recurso na finalização da construção da Biblioteca da
Regional. A construção do acesso ao prédio do Curso de Medicina será feito com recurso próprio do
curso e  a  finalização do Prédio  de  Laboratórios  Multiusuário  com recurso do  FINEP.  Sobre  o
recurso conseguido para construção do prédio de gabinete da Agronomia, este foi direcionado para
a Regional Jataí para auxiliar na construção da Biblioteca, pois o projeto de construção do prédio de
gabinete não está pronto. Informa que este recurso veio do MEC diretamente para a Regional Jataí. 

Professora Roberta, Coordenadora de Extensão da CIAGRA, informa que foram inscritos 5.552
pessoas no Evento Brasil AgroOnline, sendo 42% de estudantes e 58% de profissionais. Os vídeos
do evento foram acessados 53.898 vezes. Ocorreu o treinamento do modulo de extensão da SIGAA
com 9 presentes. Pede que para que os professores acessem os tutoriais do novo sistema. A previsão
de início de funcionamento é dia 17 de abril.  Os projetos que não estiverem nas normas serão
desclassificados.  Haverá  80  bolsas  PROBEC  para  toda  UFG,  sendo  que  as  Coordenações  de
Extensão terão 1 mês para pra avaliar todos os projetos PROBEC.

Ponto  1.  Aprovação  Ata  da  Reunião  Ordinária  da  CIAGRA  de  ATA  Nº.
010/2016/CIAGRA/UFG.
Apresentação da Ata pela secretária Mariza. Corrigir os nomes dos professores Edgar e Klaus na
ata. Em votação, ata aprovada por 13 votos a favor e 5 abstenções.

Ponto  2.  Apreciação  e  aprovação  do  pedido  de  uma  segunda  vaga  de  Assistente
Administrativo para a Secretaria da CIAGRA. 
Professor Américo relata que a necessidade de uma segunda vaga de Assistente Administrativo se
justifica pela demanda de trabalhos com recursos humanos e com patrimônio, orçamento e compras,
a qual foi repassada para a Unidade. Pedido aprovado por unanimidade. 

Ponto 3. Apreciação da necessidade da criação de logomarca da CIAGRA. 
Professor  Américo  consulta  os  cursos  sobre  a  necessidade  de  uma  logomarca  específica  da
CIAGRA. Em votação, aprovada por unanimidade a criação de uma logomarca da CIAGRA, a qual
deverá ser decidida por meio de um Edital de seleção de concurso e de uma Comissão responsável.

Ponto  4.  Referendar  nome  do  professor  Dirceu  Guilherme  de  Souza  Ramos  como
representante da CIAGRA no Conselho de Bibliotecas da Regional Jataí. 
Nome  do  Professor  Dirceu  Guilherme  de  Souza  Ramos  como  representante  da  CIAGRA no
Conselho de Bibliotecas da Regional Jataí foi aprovado por unanimidade.

Ponto 5. Aprovação de oferta de nova turma de Especialização em Produção Florestal.
Professora Daniela informa a aprovação é referente à segunda turma da especialização. Esta turma
terá  duração  de  18  meses;  participação  de  11  docentes,  sendo  20% dos  professores  externos;
modalidade semipresencial; gratuito; carga horária de 415 horas; oferta de 30 vagas, sendo 10%



para  servidores  e  as  aulas  iniciam  em  agosto  de  2017.  Oferta  da  nova  turma  aprovada  por
unanimidade.

Ponto 6. Aprovação de RADOC e PADOC. 
Documentos apreciados:
RADOC  2016  dos  Professores  Marco  Antônio  de  Oliveira  Viu  e  Cleusely  Matias  de  Souza
vinculados ao curso de Medicina Veterinária. 
RADOC 2016 dos Professores Carlos Rogério Andrade e Thiago de Paula Protásio vinculado ao
curso de Engenharia Florestal. 
RADOC 2016 da Professora Roberta de Moura Assis  Lima, por conta de inclusão de portaria,
vinculada ao curso de Zootecnia.
PADOC 2017 do Professor Klaus Casaro Saturnino vinculado ao curso de Medicina Veterinária. 
PADOC 2017 dos Professores Cláudio Hideo Martins da Costa, Cecília de Castro Bolina e Danielle
Fabíola Pereira da Silva vinculados ao curso de Agronomia. 
PADOC 2016 da Professora Cecília de Castro Bolina vinculada ao curso de Agronomia
Em votação, RADOCs e PADOCs aprovados por unanimidade. 

Ponto 7. Aprovação parecer da CAD/CIAGRA e CAD Associados.
Pareceres relatados pelo professor Fernando José dos Santos Dias.
Aprovação da habilitação da Promoção da classe C para classe D da Professora Erin Caperuto de
Almeida, processo nº 23070.003794/2017-91.
Aprovação  da  habilitação  da  Promoção  da  classe  C  para  classe  D  do  Professor  Igo  Gomes
Guimarães, processo nº 23070.002368/2017-31.
Aprovação da habilitação da Promoção da classe C para classe D do Professor Paulo César Timossi,
processo nº 23070.002715/2017-25.
Aprovação da progressão funcional dentro da Classe C (adjunto de nível 2 para a 3) a partir de
21/02/2017, do Professor Simério Carlos Silva Cruz, processo nº 23070.016650/2016-14.
Aprovação da Progressão funcional  dentro da Classe C (adjunto de nível 3 para 4) a partir  de
10/02/2017, da Professora Andréia Vitor Couto do Amaral, processo nº 23070.016413/2016-53.
Aprovação da Progressão Funcional dentro da Classe C (adjunto de nível 2 para 3) do Professor
Edmilson Santos Cruz, processo nº 23070.002367/2017-96.
Aprovação do Estágio Probatório Parcial do Professor Dirceu Guilherme de Souza Ramos, processo
nº 23070.007152/2016-81.
Pareceres aprovados por unanimidade. 

Ponto 8. Aprovação de Projetos de Pesquisa da CIAGRA. 
Projetos de pesquisa aprovados na Coordenação de Pesquisa da CIAGRA e relatados pelo Professor
Carlos Rogério de Andrade:

1. Avaliação, in vitro, de fibroblastos de camundongos submetidos a variações de potências da
laserterapia,  sob  coordenação  do  professor  Valcinir  Aloísio  Scalla  Vulcani,  curso  de
Medicina Veterinária. 

2. Avaliação  da  laserterapia  em  diferentes  potências  sobre  cultura  de  fibroblastos  de
camundongos,  sob  coordenação  do  professor  Aloísio  Valcinir  Scalla  Vulcani,  curso  de
Medicina Veterinária. 

3. Laser  de  baixa  potência  em  doses  crescentes  na  cicatrização  de  pele  em  ratos,  sob
coordenação do professor Valcinir Aloísio Scalla Vulcani, curso de Medicina Veterinária. 

4. Características fenotípicas e genotípicas, em populações de escherichia coli shigatoxigênicas
(stec) em carcaças de bovinos, sob coordenação do professor Ariel Eurides Stella, curso de
Medicina Veterinária. 

5. Presença e caracterização molecular de escherichia coli patogênicas e salmonella em frango
e  ovos,  sob  coordenação  da  professora  Cecília  Nunes  Moreira,  curso  de  Medicina
Veterinária.



6. Produção de bovinos  em pastos de capim brs  convert  ou paiaguás  recebendo diferentes
doses de suplemento, sob coordenação do professor André Valente, curso de Zootecnia.

7. Silagem de milho com o caroço de algodão,  sob coordenação do professor Vinício Araújo
Nascimento, curdo de Zootecnia.

Em votação, projetos aprovados por unanimidade.

Ponto 9. Plano Geral de Monitoria da Unidade. 
Plano relatado pela Professora Erin. A distribuição das bolsas de monitoria seguiu os critérios da
Unidade e cada curso tem autonomia para distribuir as vagas e bolsas, com prazo até o dia 27 de
abril.  Este  plano vale  por  um ano.  Em votação,  o  Plano Geral  de Monitoria  foi  aprovado por
unanimidade.

Ponto 10. Critério para distribuição de recursos de custeio na CIAGRA. 
Ponto inserido na pauta. Professor Américo propõe que a Comissão de Distribuição de Recurso da
CIAGRA faça os cálculos da distribuição do recurso de custeio entre os cursos e que se mantenha o
critério usado pelo MEC, ou seja, número equivalente dos alunos e peso do curso. Estes valores
devem ser  repassados até  o  dia  10 de abril  para  os  coordenadores  de curso.  A comissão deve
verificar  se  o  recurso  com diárias  e  passagens  está  incluído  neste  recurso  de  custeio  e  como
proceder esta divisão. Em votação, proposta aprovada por 17 votos a favor e 1 abstenção.
 
Outros Assuntos.
Roberta informa que a Secretaria Municipal de Agricultura de Serranópolis solicitou auxílio com
assistência técnica no município por meio de projetos desenvolvidos pela CIAGRA. Conforme a
Secretária  de  Agricultura,  a  Prefeitura  poderá  disponibilizar  bolsas,  transporte  e  diárias  para  o
desenvolvimento dos projetos, por meio de convênio entre a prefeitura e a UFG. Pede que seja
encaminhada às coordenações de cursos essas informações por meio dos assessores de extensão de
cada curso. 
Ana Luisa informa que a possível construção do segundo acesso da Regional Jataí entre a Fazenda
Escola, pelo Ambulatório de Grandes Animais e o Bairro Estrela Dalva, precisa ser debatido na
CIAGRA, pois as informações estão dispersas, sendo importante a manifestação da CIAGRA. A
coordenação da Fazenda Escola/Pecuária fará um documento com os prós e contras sobre a abertura
desse acesso e apresentará na próxima reunião da CIAGRA do mês de maio 2017. Neste documento
deverá constar o aumento de investimento de segurança para minimizar os problemas caso seja
aberto o acesso. Américo sugere que o Curso de Engenharia Florestal, o Curso de Agronomia e a
Pós-Graduação em Agronomia também relatem os prós e contras sobre a abertura deste acesso em
relação às áreas experimentais. 

Reunião finalizada às 15:41. Nada mais a relatar. Eu Mariza Souza Dias, secretária da CIAGRA,
lavrei esta ata em 22 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.


