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Aos sete dias do mês de outubro do ano dois mil e dezesseis, às treze horas e quarenta e quatro

minutos, estiveram reunidos na Regional Jataí, Cidade Universitária José Cruciano de Araújo, no

Auditório  Inferior  da  Central  de  Aulas  II,  os  conselheiros  da  Unidade  Acadêmica  Especial  de

Ciências Agrárias (CIAGRA), Américo Nunes da Silveira Neto, Ariel Eurides Stella, Darly Geraldo

Sena Júnior, Wendy Carniello Ferreira, Fernando José dos Santos Dias, Jaqueline Fátima Rodrigues,

Henrique Trevizoli Ferraz,  Hildeu Ferreira da Assunção, Carla Helrigle Silva,  Erin Caperuto de

Almeida, Kléber Pereira, Marcos Humberto Silva de Assis, Paulo César Timossi, Paulo Fernando

Zaiden Resende, Roberta de Moura Assis Lima, Robson Schaff Corrêa e Marcia Dias, conforme

lista de presença em anexo. O Professor Américo inicia a reunião com os Informes: Discussões

ocorridas no CONSUNI sobre as  alterações  na resolução 32, seções  extras,  com o objetivo de

mudar a pontuação no Sicad, a partir da necessidade de maior valorização para as coordenações de

curso e Unidades, bem como maior valorização nos trabalhos de extensão. Realizou-se reunião com

os pró-reitores  e  os  grupos de trabalho,  chefias,  Pós e  a  PRPG, a fim de criar  a resolução de

integração entre a pesquisa e a graduação. A estrada rural da Regional Jataí foi concluída. Professor

Américo pede que se registre em ata os agradecimentos dele para os conselheiros que autorizaram e

à  Prefeitura  de  Jataí  e  ao  Prefeito  do  município  de  Jataí,  por  melhorar  a  acessibilidade  dos

professores e alunos para as aulas e trabalhos de campo. Professor Helder faz a apresentação do

Parque da Ciência, que leva o nome do senhor Binônimo da Costa Lima “Seu Meco”, o qual está

em processo de elaboração do organograma e regimento. No momento está sendo feita a consulta

aos  professores  que  tem  materiais  para  expor  e  se  tem  interesse  em  participar,  sendo  que  o

questionário  será  enviado  via  coordenação.  Américo  informa  que  a  coordenação  do  curso  de

Zootecnia  retirou  o  ponto  5  da  reunião,  da  aprovação  do  PPC.  Pedido  de  inserção  de  ponto:

Professor Kléber da apreciação do regimento do programa de Biociência; da aprovação dos projetos

de pesquisa pedido pelo Professor Robson e da aprovação do parecer da CAD pedido pelo Professor

Edgar.  Aprovada a inserção dos pontos na pauta por 15 votos a favor e 1 abstenção.  Ponto 1.

Leitura e aprovação das Atas das reuniões do Colegiado Diretor da CIAGRA realizadas dia

05/08/2016 e 02/09/2016.  Relatado pelo professor Américo.  Ata do dia 05 de agosto, retificar na

Linha 56 retirando “do PPC”. Aprovada por 12 a favor e 4 abstenção. Ata do dia 02 de setembro

aprovada por 12 votos a  favor  e 1  abstenção.  Ponto 2. Aprovação dos Aspectos  Formais do

Concurso de Fruticultura. Relator professor Américo. Prof Américo faz a leitura dos trâmites do

concurso, dos recursos, da nova banca e nova realização do concurso. A classificação foi alterada.



Uma candidata entrou com recurso, que foi indeferido pela comissão de recurso. A comissão de

recurso esteve em consulta ao jurídico da UFG para a tomada das decisões sobre os recursos, sendo

que  a  Chefia  acatou  essas  decisões.  Aprovado por  13  votos  a  favor  e  3  abstenções.  Ponto 3.

Apreciação e aprovação dos recursos sobre liberação de pré e co-requisitos. Todos os processos

foram  repassados  ao  NDEs  para  deferirem  ou  não  os  pedidos  feitos  pelos  alunos.  Professor

Fernando do NDE da Zootecnia informa que indeferiu todos os 10 processos, baseado na IN que

impede quebra de pré-requisito. Ariel do NDE da Medicina Veterinária informa que receberam 54

processos, com a maioria fora do prazo. As justificativas se mostraram insuficientes, sendo todos

indeferidos. Darly coordenador da Agronomia informa que receberam 17 processos, sendo que 3

foram deferidos, por ser um caso extraordinário, pois era uma disciplina ofertada no inverno, que já

foi realizada, e 14 foram indeferidos por justificativas insuficientes. Todos os pareceres dos NDEs

foram  aprovados  por  unanimidade.  Ponto  4. Elaboração  de  proposta  de  transformação  da

Unidade Acadêmica  “Especial”  de  Ciências  Agrárias  em Unidade  Acadêmica de  Ciências

Agrárias.  Relatado pelo Américo que apresenta a necessidade de discutir essa proposta com os

Colegiados  de graduação e  pós,  para  levantar  as  demandas para  a  efetivação da Unidade.  Em

discussão  se  apresenta  a  questão  das  atribuições  de  agente  patrimonial  da  Unidade.

Encaminhamento proposto: Questionar e pedir esclarecimento sobre o que deve ser feito pelo DMP

e pelo Agente Patrimonial. Em votação encaminhamento aprovado por 15 a favor e 1 abstenção.

Américo encaminha a proposta de discussão nas Coordenações e nas Pós para que seja pensando

um documento com as demandas da CIAGRA a ser usado como documento diretivo na mudança da

unidade especial para unidade. Em votação, aprovada por 14 favoráveis, 1 contrário e 1 abstenção.

Ponto  5.  Aprovação  do  PPC  do  Curso  de  Zootecnia.  RETIRADO  DA PAUTA.  Ponto  6.

Apreciação  e  aprovação  do  Regulamento  Específico  do  Programa  de  Pós-Graduação  de

Agronomia.  Relatado por Hildeu. Apresenta a mudança na regulamentação e Professor Timossi

informa que as mudanças foram discutidas e adaptas aos artigos de acordo com a nova Resolução.

Aprovado  por  15  votos  favoráveis  e  1  abstenção.  Ponto  7. Apreciação  e  aprovação  do

Regulamento Específico do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal. Relatado por

Kleber. Apresenta o regimento que foi aprovado na comissão administrativa do Programa para os

professores e informa que este ainda não foi aprovado em colegiado. Regulamento aprovado por 15

votos a favor e 1 abstenção.  Ponto 8. Aprovação de projetos de pesquisa e inovação.  Relatado

por Robson. Infoma que o CONEP irá acontecer  dia 17 a 19 de outubro 2016. Projetos a serem

aprovados:  1. DESEMPENHO AGRONÔMICO DE CULTIVARES DE MANDIOCA DE MESA

do prof. Cláudio Hideo Martins da Costa. 2. DESEMPENHO AGRONÔMICO DE CULTIVARES

DE  MAMONA SOB  DIFERENTES  ESPAÇAMENTOS  E  POPULAÇÃO  DE  PLANTAS  NA

SAFRINHA  do  prof. Cláudio Hideo  Martins  da  Costa.  3. AVALIAÇÃO  DO  ESTADO



NUTRICIONAL  DA  CULTURA  DA  SOJA  PELO  MÉTODO  DRIS  EM  AMBIENTE  DE

CERRADO do prof. Simério Carlos Silva Cruz. COMPETIÇÃO DE CULTIVARES DE ALFACE

AMERICANA EM DIFERENTES AMBIENTES DE CULTIVO do prof. José Hortêncio Mota.

Todos projetos  aprovado por  unanimidade.  Ponto 9.  Aprovação das certidões  Ad referendum

emitidas pelo Colegiado da CIAGRA. Aprovação de solicitação de participação no Programa de

Mobilidade Interna (PMI) dos alunos: Fábio Fernandes Bruno Filho, Marianna Mendonça Vasques

da Silva, Sarah Rocha Reis, Gabriela Silva Assis, Douglas de Paula dos Anjos e Luriany Cristina de

Faria  Castro,  todos  vinculados  ao  curso  de  Medicina  Veterinária.  Certidões  aprovadas  por

unanimidade. Ponto 10. Aprovação parecer da CAD da CIAGRA e CAD Associados. Relatado

pelo Professor Fernando o parecer nos processos 23070.011090/2016-97, 23070.014398/2013-66,

23070.001782/2015-61  e  23070.012108/2016-62. Aprovados  por  unanimidade.  Outros  Assuntos.

Professor Kleber informou que o PPGBA realizou o processo seletivo,  com saldo de 12 alunos

aprovados.  Nada mais a relatar. Eu Mariza Souza Dias, secretária da CIAGRA, lavrei esta ata em

vinte e um de outubro de dois e dezesseis, a qual será apreciada, aprovada na próxima reunião

ordinária  deste  Colegiado,  por  todos  os  participantes  presentes  conforme  lista  de  presença  em

anexo.


