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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÃS

ESCOLA DE AGRONOMIA
1 ATA DA QUINTA REUNIÃO (ORDINÁRIA) DO CONSELHO DIRETOR (CD) DA ESCOLA
2 DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - EA/UFG - ANO 2014. Aos
3 onze dias do mês de junho do ano de dois mil e catorze (11/0612014), às catorze horas, na Sala 10
4 do Prédio de Horticultura da Escola de Agronomia, reuniram-se os membros do Conselho Diretor
5 da Escola de Agronomia, sob a Presidência do Diretor, Prof. Robson Maia Geraldine, para
6 apreciação dos temas da pauta constante da convocação n°. 07/2014, previamente expedida. À
7 oportunidade, compareceram os seguintes conselheiros: Abadia dos Reis Nascimento, Alexandre
8 Siqueira Guedes Coelho, Alexsander Seleguini, Anna Paula Marques dos Santos, Carlos Roberto
9 Sette Júnior, Cecília Czepak, Célia Aparecida Ribeiro Rodrigues, Celso José de Moura, Clarissa

10 Damiani, Débora Gonçalves Pereira, Derblai Casaroli, Diogo Silva Pena, Eli Regina Barboza de
11 Souza, Engler José Vidigal Lobato, Érico de Campos Dianese, Fábio Venturoli, Fabíolla Xavier
12 Rocha Ferreira Lima, Francine Neves Calil, Gabriel Luis Castiglioni, Glenio Guimarães Santos,
13 Graciella Corcioli, Jácomo Divino Borges, João Batista Duarte, Jorge Wanderson Barbosa, José
14 Alves Júnior, Larissa Leandro Pires, Lázaro José Chaves, Lucas Melo Vellame, Mara Rúbia da
15 Rocha, Márcio Caliari, Maria Assima Bittar Gonçalves, Maria Célia Lopes Torres, Marivone
16 Moreira dos Santos, Miriam Fontes Araujo Silveira, Patrícia Guimarães Santos Melo, Patrícia
17 Pinheiro da Cunha, Régis de Castro Ferreira, Robson Maia Geraldine, Rornrnel Bemardes da Costa,
18 Rogério de Araújo Almeida, Rita Maria Devós Ganga, Sybelle Barreira, Tatianne Ferreira de
19 Oliveira e Wilson Mozena Leandro. Deixaram de comparecer: Adão Inácio da Silva, Américo
20 José dos Santos Reis, Clayton Luiz de Melo Nunes, Dinalva Donizete Ribeiro, Eliana Paula
21 Femandes Brasil, Francielo Vendruscolo, Gilmarcos de Carvalho Corrêa, Gislene Auxiliadora
22 Ferreira, Jardel Barbosa dos Santos, Lamartine Nogueira Gonzaga, Leonardo Santos Collier, Luiz
23 Carlos Barcellos, Magda Beatriz de Almeida Matteucci, Macksuel Femandes da Silva, Mariana
24 Pires Campos Teles, Nara Rúbia de Morais Arantes, Nori Paulo Griebeler, Reginaldo Santana
25 Figueiredo, Simone Gonçalves Sales Assunção e Vladia Correchel. Com ausência justificada:
26 Adão Wagner Pêgo Evangelista, Cláudio Femandes Cardoso, Cleonice Borges de Souza, Evandro
27 Novaes, Flávio Alves da Silva, Francis Lee Ribeiro, Heloina Teresinha Faleiro Klaus de Oliveira
28 Abdala, Manoel Soares Soares Júnior, Rosângela Vera e Sônia Milagres Teixeira. Antes da
29 constituição do quorum, e, esclarecendo que a partir daquela reunião faria os informes antes da
30 abordagem do item 01, enquanto normalmente se aguarda a chegada dos conselheiros, o Presidente
31 prestou as seguintes informações: O 1. Ressaltou o prazo para lançamento dos pedidos de material
32 de consumo, a encerrar-se em 07/07/2014. Informou que enviou tabela, por email, com o formato a
33 ser utilizado para os pedidos. Sugeriu que, para o segundo semestre, os pedidos sejam discutidos
34 com antecedência. 02. Ratificou o envio da Resolução que trata de afastamento para cursar Pós-
35 Graduação Strictu Sensu e Pós-Doutorado, para o conhecimento dos interessados, uma vez que será
36 necessário haver planejamento na Unidade; 03. Esclareceu que a construção do Prédio de
37 Biossistemas já fora iniciada. Extemou a preocupação com a utilização da madeira oriunda do corte
38 dos eucaliptos, esclarecendo que parte será utilizada para as aulas práticas do Curso de Engenharia
39 Florestal e parte vendida para custear gastos com a pavimentação das ruas da EA. Embora o recurso
40 seja pequeno, poderá cobrir o pagamento da base/cascalho. O asfalto, mais caro, será doado pelo pai
41 de um ex-aluno da EA, dono de construtora. O Conselheiro Rommel Bemardes da Costa informou
42 que há cascalho próximo à mini-destilaria, na área da Escola, que poderia ser extraído para tal fim.
43 Verificada a constituição do quorum regimental o Presidente iniciou a reunião abordando o item 01:
44 apreciação da ata de reunião realizada dia 11/06/2014. Colocada em apreciação, a referida ata foi
45 aprovada por unanimidade. Nesse momento foi solicitada a inversão de pauta, com o Item 06 a ser
46 abordado após o item 02, bem como solicitação de inclusão de dois itens, ao final: 01. Afastamento
47 do país para participação em evento; 02. Realização do "Arraiá da Agronomia 2014". Inversão e
48 inclusões votadas e aprovadas por unanimidade. Item 02: apreciação de atos ad referendum. I.
49 Oferta de disciplinas. Oferta de 09 (nove) vagas em disciplinas isoladas para o Curso de Engenharia
50 de Alimentos com Carga Horária de 60h, para o segundo semestre letivo do ano de 2014: 1 -
51 Industrialização de Produtos de Origem Animal 02 (duas) vagas, com Carga Horária de 60h; 2 -
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52 APPC - Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 02 (duas) vagas, com Carga Horária de
53 30h; 3 - Tópicos Especiais II - BPF - Boas Práticas de Fabricação 02 (duas) vagas, com Carga
54 Horária de 30h; 4 - Industrialização de Bebidas 03 (três) vagas. lI. Candidaturas de docentes em
55 programas de mobilidade. 01. Aprovação da candidatura da Prof', Sybelle Barreira para
56 participação no Programa de Mobilidade Docente da Associação de Universidades do Grupo
57 Montevideo - AUGM - a se realizar na Universidade Nacional de Cuyo, Argentina, Faculdade de
58 Ciências Agrárias, sob supervisão do Prof. Alberto Daniel Calderón, no período de 04 a 11 de
59 outubro de 2014; 02. Aprovação da candidatura do Prof. Carlos Roberto Sette Júnior para
60 participação no Programa de Mobilidade Docente da Associação de Universidades do Grupo
61 Montevideo - AUGM - a se realizar na Universidade Nacional de Cuyo, Argentina, Faculdade de
62 Ciências Agrárias, sob supervisão do Prof. Fidel Roig, no período de 27 de setembro a 11 de
63 outubro de 2014. Atos votados e aprovados por unanimidade. Item 06: apreciação de dados para
64 abertura de concurso. Aprovado, por unanimidade, o parecer do Conselheiro Klaus de Oliveira
65 Abdala, favorável à solicitação de abertura de Concurso Público de provas e títulos para provimento
66 de cargo na classe de Professor Adjunto, Classe A, para atuar junto à Escola de Agronomia, na área
67 Teoria Econômica, em regime de Dedicação Exclusiva - DE, 01 (uma) vaga. Aprovada, por
68 unanimidade, a Comissão encarregada de organizar o certame e proceder à homologação das
69 inscrições, composta pelos professores Francis Lee Ribeiro, Cleonice Borges de Souza e Klaus de
70 Oliveira Abdala. Aprovados, também, a formação exigida (Graduação, Mestrado e Doutorado em
71 qualquer área, com formação em Economia em pelo menos um dos níveis anteriores), o perfil
72 desejado para o cargo e a lista de pontos. Item 03: apreciação de Planos de Trabalho. Aprovado, por
73 unanimidade, o parecer do Conselheiro Engler José Vidigal Lobato favorável à aprovação do Plano
74 de Trabalho do Prof. Klaus de Oliveira Abdala, para o ano de 2014. Item 04: apreciação de
75 processos apresentados pelas CADs/EA. I. Pareceres apresentados pelo Conselheiro Alexandre
76 Siqueira Guedes Coelho, Presidente da Comissão de Avaliação Docente/EAlUFG, favoráveis à
77 aprovação dos seguintes docentes: 01. Prof. Lucas Melo Vellame, em 13 etapa de Estágio
78 Probatório, de acordo com a Resolução Consuni 021/2009. Aprovada, também, a nota 10,0 (dez
79 vírgula zero) referente a Avaliação de Chefia. Atendidas as questões formais atribuiu-se ao docente
80 nota final 9,79 (nove vírgula setenta e nove) no período de 27/11/2012 a 26/11/2013; 02. Prof. Érico
81 de Campos Dianese, em 33 etapa de Estágio Probatório, de acordo com a Resolução Consuni
82 021/2009. Aprovada, também, a nota 10,0 (dez vírgula zero) referente a Avaliação de Chefia.
83 Atendidas as questões formais atribuiu-se ao docente nota final 9,88 (nove vírgula oitenta e oito) no
84 período de 01/0112012 a 31/12/2013; 03. Profa. Abadia dos Reis Nascimento, em 33 etapa de
85 Estágio Probatório, de acordo com a Resolução Consuni 021/2009. Aprovada, também, a nota 10,0
86 (dez vírgula zero) referente a Avaliação de Chefia. Atendidas as questões formais atribuiu-se a
87 docente nota final 9,82 (nove vírgula oitenta e dois) no período de 01/01/2013 a 31/1212013; 04.
88 Prof. Cláudio Femandes Cardoso, em 23 etapa de Estágio Probatório, de acordo com a Resolução
89 Consuni 021/2009. Aprovada, também, a nota 10,0 (dez vírgula zero) referente a Avaliação de
90 Chefia. Atendidas as questões formais atribuiu-se ao docente nota final 9,71 (nove vírgula setenta e
91 um) no período de 08/02/2013 a 07/02/2014; 05. Profa. Rita Maria Devós Ganga, em 33 etapa de
92 Estágio Probatório, de acordo com a Resolução Consuni 021/2009. Aprovou, também, a nota 10,0
93 (dez vírgula zero) referente a Avaliação de Chefia. Atendidas as questões formais atribuiu-se a
94 docente nota final 9,25 (nove vírgula vinte e cinco) no período de 19/01/2013 a 18/01/2014; 06.
95 Progressão Funcional do Prof. Regis de Castro Ferreira, do nível 1 para o nível 2, da Classe D, de
96 acordo com a Resolução CONSUNI 32/2013, bem como a nota 10 (dez) referente a Avaliação de
97 Chefia, período 16/01/2012 a 15/01/2014. 11. Parecer do Conselheiro João Batista Duarte,
98 Presidente da Comissão de Avaliação Docente da EAIUFG - CAD Especial - favorável à Promoção
99 Funcional do Prof. Tasso de Souza Leite, do Nível 4 da Classe C (Adjunto) para o Nível 1 da Classe

100 D (Associado), interstício 31/12/2011 a 30/12/2013, conforme Resolução CONSUNI 032/2013.
101 Colocados em votação, os pareceres foram aprovados por unanimidade. O Presidente esclareceu
102 que a avaliação de chefia tem sido feita de forma padronizada e afirmou que gostaria de discutir a
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103 adoção de critérios para tal avaliação, talvez por meio de adoção de formulário, com critérios
104 objetivos, a fim de que ninguém seja prejudicado. O Conselheiro João Batista Duarte leu o caput do
105 Art. 54 e o parágrafo 3° daquela Resolução que permite a delegação da avaliação à Chefia
106 Imediata. A Conselheira Patrícia Pinheiro da Cunha sugeriu a elaboração de formulário que
107 contemplasse todos os critérios necessários. O Conselheiro João Batista Duarte sugeriu a inserção
108 de um item de autoavaliação para que o docente pudesse avaliar o próprio desempenho. O
109 Conselheiro Lázaro José Chaves afirmou entender a dificuldade do Diretor e sugeriu a partilha com
110 os pares para subsidiar a atribuição da nota. A Conselheira Larissa Leandro Pires argumentou que
111 alguns colegas talvez não soubessem das atividades desenvolvidas pelos pares. O Presidente
112 explanou que a ideia era elencar os itens, em tabela, com pontuação, além da autoavaliação, da
113 avaliação pelos pares e pela Diretoria. O Conselheiro José Alves Júnior propôs a criação de meta
114 em nível de Unidade Acadêmica, no âmbito da Direção e dos pares. Explicitou a dificuldade em
115 "julgar" o colega, na ausência de meta definida. O Presidente esclareceu que desde quando assumiu
116 a direção tem se preocupado com a questão e sentiria mais confortável em lidar com critérios
117 objetivos e pontuou que a avaliação do setor possui grande peso. A Conselheira Marivone Moreira
118 dos Santos afirmou não se sentir a vontade para avaliar os colegas, em virtude do desconhecimento
119 dos trabalhos deles e afirmou que o Diretor poderia fazer tal avaliação sem a avaliação dos pares. A
120 Conselheira Mara Rúbia da Rocha sugeriu a avaliação dos pares, mas sem a obrigatoriedade dela. A
121 Conselheira Cecília Czepak ponderou que os setores poderiam elaborar uma tabela de produção e
122 levar à Direção. Ressaltou a importância de reconhecimento das pessoas que realmente trabalham.
123 A Conselheira Maria Célia Lopes Torres considerou que os dados estão nos Radocs. O Conselheiro
124 João Batista Duarte reforçou a sugestão da Conselheira Mara Rúbia da Rocha, e em caso de conflito
125 de interesses, o docente deverá declinar da avaliação dos colegas. O Presidente sugeriu constituir
126 comissão para trazer proposta para apreciação na próxima reunião do CD. Foram indicados os
127 docentes Cecília Czepak, José Alves Júnior, Lázaro José Chaves e Patrícia Pinheiro da Cunha. Item
128 05: apreciação de cadastros de Projetos de Pesquisas/Ações de Extensão. Nenhum projeto a ser
129 avaliado. Item 07: apreciação de solicitação de licença para cursar Pós-Graduação. Aprovado, por
130 unanimidade, o parecer da Conselheira Patrícia Guimarães Santos Melo favorável à solicitação de
131 afastamento para cursar Pós-Graduação, no País, efetuada pelo servidor técnico-administrativo
132 Marcos Linhares Góes, no período de 17/07/2014 a 31/03/2016 (vinte meses e quinze dias), com a
133 finalidade de cursar Pós-Graduação, em nível de Mestrado, na Faculdade de Administração,
134 Ciências Contábeis e Economia - FACE/UFG. O Conselheiro Rogério de Araújo Almeida
135 questionou o porquê de os professores não poderem se afastar para cursos ministrados no âmbito da
136 mesma Instituição e os servidores técnico-administrativos poderem. A Conselheira Patrícia
137 Guimarães Santos Melo explicou que as categorias são regidas por Resoluções diferentes e sugeriu
138 o planejamento de saídas para aperfeiçoamento, na EA, tanto para os docentes quanto para os
139 técnicos. O Presidente informou que o servidor em questão continuará a contribuir com as tarefas
140 de inserção de notícias na página da EA. E ressaltou a pertinência da discussão. Item 08: apreciação
141 do resultado do trabalho da Comissão de Alocação de Vagas/EA. O Presidente da Comissão,
142 Conselheiro João Batista Duarte, informou que as duas vagas remanescentes foram distribuídas,
143 uma para a área de Fitossanidade e outra para área de Engenharia Florestal. O Conselheiro Márcio
144 Caliari elucidou que as ponderações da última reunião visavam a melhoria do modelo e reafirmou
145 achar equivocada a forma de pontuação das produções com mais de um autor. Ressaltou que se o
146 Conselho Diretor aprova os Radocs e se eles apresentam problemas, estes devem ser levantados.
147 Informou que fez esclarecimentos à Direção acerca de lançamento de trabalhos em seu Radoc e
148 indagou dos resultados. O Presidente informou que a Comissão entendeu que os referidos trabalhos
149 não eram artigos, uma vez que não tinham sido publicados pela revista, mas foram considerados
150 como trabalhos completos publicados em anais. O Conselheiro Márcio Caliari questionou a ação,
151 já que fora aprovados em CD e a Comissão mudou. E perguntou se outros trabalhos foram
152 retirados. O Conselheiro João Batista Duarte respondeu que sim, vários trabalhos foram
153 reclassificados, por razões diversas, sempre em consenso entre os membros da Comissão. Em
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154 seguida o Conselheiro Márcio Caliari asseverou que achava pesada a palavra "fidedigno" utilizada
155 pelo Presidente da Comissão, João Batista Duarte, em reunião anterior, para se referir a
156 lançamentos de informações, nos Radocs. Questionou o que um professor ganharia em não ser
157 fidedigno e acrescentou que a soma continuava não fechando. Em seguida o Conselheiro Lázaro
158 José Chaves sugeriu separar a discussão por partes: primeiro, a utilização do modelo atual e a
159 presente redistribuição e, segundo, partir para a discussão do aprimoramento da Resolução 01/2010,
160 que rege a questão de alocação de vagas. No âmbito da discussão, o Conselheiro Rogério de Araújo
161 Almeida alertou para a forma de avaliação e aprovação dos Radocs. O Presidente explicitou a
162 complexidade de se avaliar e exemplificou que a colocação de um ponto final pode caracterizar
163 outro lançamento. O Conselheiro João Batista Duarte ressaltou que a Comissão utilizou
J 64 instrumentos que os docentes não possuem e isso facilitou detectar equívocos no preenchimento dos
165 relatórios. Disse que a questão que se apresentava era agir ou deixar passar. O Conselheiro Rogério
166 de Araújo Almeida redarguiu que se a Resolução dizia que os dados a serem utilizados seriam os
167 dos Radocs, legalmente seriam eles que valeriam, ao que o Conselheiro Lázaro José Chaves
168 ponderou o princípio da Administração Pública que trata da obrigatoriedade de ação do agente
169 público, ao ser detectado um erro. A Conselheira Cecília Czepak sugeriu que, quando da avaliação
170 dos Radocs, se forem detectados erros, sejam eles discutidos no CD. O Presidente disse que o novo
171 sistema poderá ajudar, já que permitirá a tabulação dos dados. A Conselheira Patrícia Pinheiro da
172 Cunha lembrou que cada docente faz a avaliação do colega e sugere a reclassificação, mas cabe ao
173 docente acatar ou não. Quem passa o "pente fino" é o colega da área, mas ninguém teria autoridade
174 sobre o Radoc do outro. A Conselheira Larissa Leandro Pires sugeriu que, se detectado algum
175 problema, o representante do "setor", na Comissão, retomasse o problema ao "setor". A Conselheira
176 Clarissa Damiani perguntou se patente contava como produção, depósito ou resultado. O Presidente
177 esclareceu que o entendimento é de que somente com o registro definitivo se pontuará como
178 patente. O Conselheiro Márcio Caliari afirmou que, então, os Radocs teriam que mudar. O
179 Presidente do Conselho esclareceu que, no caso específico de patentes, buscou informação junto à
180 Pró-Reitoria e seguiu os procedimentos adotados pela UFo. Colocado em votação, foi aprovado,
181 com o registro de uma (01) abstenção, o parecer do Presidente da Comissão de Alocação de Vagas
182 de docentes no âmbito da EA, Conselheiro João Batista Duarte, favorável à alocação de 02 (duas)
183 vagas redistribuídas para a EA, por meio do Modelo da UFG-2013, sendo uma (01) vaga para a
184 área de Fitossanidade e uma (01) vaga para a área de Engenharia Florestal. Item 09: discussão
185 acerca de alterações da Resolução 01/2010 que estabelece critérios para alocação de vagas de
186 docentes no âmbito da EAlUFo. O Presidente da Comissão encarregada desse assunto, Conselheiro
187 João Batista Duarte, sugeriu a discussão, com o encaminhamento da contribuições à referida
188 comissão.O Item 10 não foi abordado em virtude da exiguidade do tempo. Inclusões. 01.
189 Afastamento. Aprovado, por unanimidade, o parecer do Conselheiro José Alves Júnior, favorável à
190 solicitação de afastamento do Professor Wilson Mozena Leandro para participar de missão de
191 trabalho na Alemanha, no período de 13 de julho a 02 de agosto de 2014, no âmbito do Projeto de
192 Pesquisa i-NoPa, edital 57/2013, aprovado junto a CAPES e ao Deutsche Gesellschaft fur
193 Internationele Zusammenarbeit/2013 (GIZ) que tem como objetivos apoiar o intercâmbio científico
194 entre grupos de pesquisas brasileiros e alemães e incentivar a inovação tecnológica no setor
195 produtivo sucroalcooleiro. 02. Aprovado, com o registro de uma (01) abstenção, a solicitação do
196 Centro Acadêmico do Curso de Agronomia e da Associação Atlética para a realização da festa
197 junina "Arraiá da Agronomia 2014", a ser realizada no dia 04/07/2014, nas dependências da Escola
198 de Agronomia, com as ressalvas de ressarcirem possíveis danos/prejuízos ao patrimônio público,
199 deixarem a Unidade em perfeitas condições de uso na segunda-feira seguinte ao evento e
200 apresentarem prestação de contas em reunião do Conselho Diretor da EA/UFo. Sem mais assuntos
201 a serem tratados, o Presidente agradeceu a todos pela presença e encerrou a reunião. A redação da
202 presente ata foi efetuada por mim, Célia Aparecida Ribeiro Rodrigues, Coordenadora Administrativa da
203 EAlUFG Esta, após lida e aprovada pelo Conselho Diretor, segue assinada pelo Presidente e
204 arquivada na Secretaria da EAlUFo.


