
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ

ATA Nº. 007/2017/CIAGRA/UFG 
Reunião Ordinária do Colegiado Diretor da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias

Data: 11/08/2017
Hora de início: 13:55
Local: Auditório Superior da Central de Aulas II, Campus Jatobá.

Presentes:

• Américo Nunes da Silveira Neto

• Gustavo Henrique Marques Araújo

• Dyomar Toledo Lopes

• Igo Gomes Guimarães

• Hildeu Ferreira da Assunção

• Ana Luisa Aguiar de Castro

• Karina Ludovico Almeida Martins Lopes

• Márcia Dias

• Thelma Shirlen Soares

• Edmilson Santos Cruz

• Juliana Ceccato Ferreira

• Wendy Carniello Ferreira

• Henrique Trevizoli Ferraz

• Paulo Fernando Zaiden Rezende

• Marcos Humberto Silva de Assis

• José Hortêncio Mota

• Mariza Souza Dias

Deliberações:  Inverter pontos de pauta para votar os pontos  6, 7, 8 e 10, logo após o ponto 1.
Retirada do ponto de pauta 12. Aprovados em votação por unanimidade.

Informes:
Reunião presidida pelo Prof. Gustavo Araújo, o qual informa que será realizada reunião com os
Coordenadores de Curso, Chefia da CIAGRA e CODIRH para esclarecer as dúvidas sobre controle
de frequência, com a proposta de aprovar um modelo de registro de frequência dos professores e
técnicos da CIAGRA.
Mariza apresenta o Memorando 012/2107 da COAD sobre compra e solicitação de materiais com os
esclarecimentos sobre os prazos constantes no documento.
Américo convida a todas e todos para o Evento do Lançamento do Prédio da Agronomia no dia 14
de agosto de 2017 no Campus Jatobá, o qual já foi feito via e-mail.

Ponto 1. Aprovação de Ata da Reunião Ordinária da CIAGRA: ATA Nº. 006/2017/CIAGRA.
Apresentação da Ata. Em votação, ata aprovada por 12 votos a favor e 4 abstenções.



Ponto 6. Aprovação das normas complementares do concurso de professor efetivo na área de
Ciências Florestais do Curso de Engenharia Florestal. 
Professora Thelma apresentou as normas complementares do Concurso para Professor Efetivo na
área  de  Ciências  Florestais,  que  originalmente  era  de  regime  20  horas,  mas  foi  solicitada  à
PRODIRH em regime DE. A mudança no regime foi autorizada pelo Professor Geci e professor
Alessandro  diretamente  à  Professora  Thelma.  Em  votação,  as  normas  foram  aprovadas  por
unanimidade,  com  a  ressalva  da  mudança  do  regime  da  vaga  solicitada  no  concurso  não
alterar/diminuir  o  banco  de  horas  de  professor  substituto  da  CIAGRA.  Professora  Thelma  se
comprometeu a solicitar um documento da PRODIRH e/ou da Direção da REJ que ateste que o
banco de horas de professor substituto da CIAGRA não será alterado.

Ponto 7. Aprovação do PADOC 2017. 
PADOC parcial de 2017 do professor Dirceu Guilherme de Souza Ramos, para fins de alteração de
carga  horária,  aprovado  em  coordenação  do  curso  de  Medicina  Veterinária.  Apresentação  da
justificativa  de  alteração  de  Carga  Horária  de  20  horas  para  DE.  Relato  feito  pelo  Professor
Henrique.
PADOC parcial de 2017 do professor Vinício Araújo Nascimento, para fins de alteração de carga
horária, aprovado em coordenação do curso de Zootecnia. Apresentação da justificativa da alteração
de Carga Horária. Relato feito pela Professora Karina.
PADOC 2017 da Professora Carla Gomes Machado, necessário no processo de alteração de carga
horária. Aprovado em coordenação do curso de Agronomia. Relatado pelo professor José Hortêncio.
PADOCs aprovados por 15 votos favor e 1 abstenção. 

Ponto 8. Aprovação do RADOC Parcial 2017. 
RADOC  Parcial  2017  da  professora  Carla  Gomes  Machado,  aprovado  em  coordenação  de
Agronomia. 
RADOC Parcial 2017 do professor Gustavo Henrique Marques Araújo, aprovado em coordenação
do curso de Medicina Veterinária. 
Em votação, RADOCs aprovados por unanimidade. 

Ponto 10. Aprovação do Encerramento de atividades Empresa Júnior no Campo, vinculada ao
Curso de Agronomia. 
Professor José Hortêncio relata que a empresa No Campo Jr já está extinta e que o encerramento foi
aprovado pela coordenação do curso de Agronomia. Em votação, aprovado por unanimidade. 

Ponto 2.  Aprovação da Lista  unificada de  compras  de  materiais  da CIAGRA para 2018;
Apresentação da lista pelo Professor Dyomar.  Falta  completar a informação sobre a compra do
calcário, sendo que a professora Ana Luísa informará posteriormente. Em votação, lista aprovada
por unanimidade. 
Encaminhamentos: 1) Comissão de Compras da CIAGRA encaminhará os itens a serem lançados
no SIPAC pelos cursos, sendo que o curso de Zootecnia ficará com o lançamento dos pedidos da
Fazenda Escola. 2) Verificar com a TAE Valéria da COAD qual a melhor maneira de lançar os
materiais nos sistemas. 3) Solicitar junto a COAD treinamento para os professores que fazem os
pedidos no SIPAC, sobre trâmites de pedidos, pregões, SRP e demais. Encaminhamentos aprovados
por unanimidade. 

Ponto 3. Criação da Fazenda Escola da CIAGRA. 
Em virtude dos problemas enfrentados pela Fazenda Escola, a Direção da Regional Jataí se reuniu
com a Chefia da CIAGRA e solicitou que estabelecesse uma Comissão da Unidade para atuar na
elaboração de possíveis soluções. Professor Gustavo e Américo propõem a criação da Comissão da
CIAGRA da  Fazenda  Escola  com um membro  de  cada  curso  de  graduação  e  pós-graduação,
indicados pelas coordenações, sendo o Professor Américo como presidente. A comissão terá como



atribuição fazer o levantamento e uso da área e apresentar uma proposta de plano diretor para a
Fazenda, bem como reunir com a Coordenação atual da Fazenda Escola (Pecuária e Vegetal) para se
inteirar do que já foi realizado. Em votação, criação da Comissão aprovada por 14 votos a favor e 2
abstenções.

Ponto 4. Criação das Comissões de Biossegurança e Resíduos da CIAGRA. Relator Gustavo
Gustavo explana sobre a necessidade das comissões e as atribuições dos membros. Propõe que cada
coordenação  de  curso  indique  um  membro  para  cada  Comissão,  sendo  que  os  presidentes
representarão a CIAGRA nas comissões da Regional Jataí. Em votação proposta aprovada por  14
votos a favor e 2 abstenções.

Ponto  5.  Aprovação  resultado  final  do  Edital  001/2017/CIAGRA de  Alteração  de  Carga
Horária. 
Professor  Wendy  relata  o  resultado  do  processo,  sendo  que  os  professores  Vinício  Araújo
Nascimento  e  Dirceu  Guilherme  de  Souza  Ramos  foram  aprovados.  Em  votação,  resultado
aprovado por 14 votos a favor e 2 abstenções. 

Ponto 9. Aprovação Avaliação Docente parcial 2017. 
Avaliação docente do professor Gustavo Henrique Marques Araújo feita pela Coordenação do curso
de Medicina Veterinária, o qual obteve com nota satisfatória para fins de avaliação. Em votação,
aprovada por 14 votos a favor e 2 abstenções.

Ponto 11. Aprovação Projeto Pesquisa. 
Professor Igo apresenta os projetos de pesquisa aprovados pela comissão de pesquisa da CIAGRA,
sendo:  1)  Suplementação  de  metionina  protegida  na  produção  e  composição  de  leite  de  vacas
leiteiras no trópico, sob coordenação do professor. Dr. Prof. Edgar Alain Collao Saenz, vinculado ao
curso de zootecnia e 2) Avaliação de dois protocolos de infusão contínua para analgesia multimodal
em  cadelas  submetidas  à  mastectomia  unilateral,  sob  coordenação  do  professor  Dr.  Doughlas
Regalin, vinculado ao curso de Medicina Veterinária. Projetos aprovados por 14 votos a favor e 2
abstenções.

Outros Assuntos.
Professora Ana Luísa informa que não será aberto outro edital para Estágios não obrigatório e que a
Direção da REJ fará o possível para renovar os que estão em andamento. Prazo para entrega dos
relatórios dos estágios em andamento é até 25 de agosto. 

Reunião finalizada às 15:45. Nada mais a relatar. Eu Mariza Souza Dias, secretária da CIAGRA,
lavrei esta ata em 15 de setembro de 2017, a qual será apreciada, aprovada em reunião ordinária
deste Colegiado, por todos os participantes presentes conforme lista de presença em anexo.


