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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

ATA EA 001/2021

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR (CD) DA ESCOLA DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS - EA/UFG - ANO 2021, SESSÃO ORDINÁRIA. Aos dezenove dias do mês de fevereiro do
ano de dois mil e vinte e um (19/02/2021), às dez horas, por meio de videoconferência, na Escola de
Agronomia, reuniram-se os membros do Conselho Diretor da Escola de Agronomia, sob a Presidência do
Diretor, Prof. Marcos Gomes da Cunha, para apreciação dos temas da pauta constante da convocação nº.
01/2021, previamente expedida no Processo SEI 23070.056664/2020-57. À oportunidade, es�veram
presentes os membros que assinaram a Lista de Presença EA (1886663). Es�veram Presentes e não
assinaram a Lista: Abadia dos Reis Nascimento, Adriana Teramoto, Erico de Campos Dianese, Fernanda
Salamoni Becker, Graciella Corciolli, Juarez Patrício de Oliveira Júnior, Mara Rúbia da Rocha, Paulo
Alcanfor Ximenes, Sônia Milagres Teixeira e Wilson Mozena Leandro. Professores em Acordo de
Cooperação Técnica: Michiel Wichers. Apresentaram jus�fica�va de ausência: Não houve registro. Em
período de Licença ou Afastamento: Gilberto Alessandre Soares Goulart e Vládia Correchel. Em gozo de
Férias: Eliana Paula Fernandes Brasil, Gilmarcos de Carvalho Correa e Magda Beatriz de Almeida
Ma�eucci. Cedidos: Edward Madureira Brasil, Robson Maia Geraldine, Tasso de Souza Leite e Valtercides
Cavalcante da Silva. Ainda se fizeram presentes as professoras subs�tutas Lucidarce Mar�ns da Ma�a
e Mariana Pires Franco. Os membros que não assinaram a Lista de Presença ou não foram citados acima
foram considerados ausentes. Verificada a cons�tuição do quorum o Presidente agradeceu a presença de
todos e procedeu aos seguintes informes: 01. A Comissão de Avaliação dos Relatórios Anuais dos
Docentes - RADOCS, irá avaliar todos os documentos da EA, a serem encaminhados pelo prof. Cláudio,
que serão apreciados no CD de 10 de março. O Prof. Juarez Patrício de Oliveira Júnior, que é o
representante da Direção na referida comissão e também já foi conselheiro da CPPD, se colocou à
disposição para auxiliar os membros da Comissão de avaliação dos RADOCs no que for oportuno.  02. O
semestre em curso tem apenas 16 semanas para a finalização dos compontentes, que é o número
mínimo aceito pela legislação. Caso haja algum feriado durante os dias de aula de qualquer componente
será necessário usar o sábado para ofertar a�vidades assíncronas. A Pró-Reitoria de Graduação -
PROGRAD, solicitou aos docentes que não usem os sábados para oferecer a�vidades avalia�vas.
Encerrados os informes, passou-se à fase delibera�va da Reunião. Item 2. Apreciação dos Planos de
Ensino dos Componentes Curriculares Ofertados pelo Curso de Agronomia/EA em 2020/2, Documento
SEI (1885452). O conselheiro Rommel Bernardes da Cunha apresentou os componentes e seus Planos de
Ensino. Em discussão e em Votação foram aprovados com o registro de uma abstenção. Cer�dão de Ata
EA (1895018). Item 3. Planos de Ensino dos Componentes Curriculares Ofertados pelo Curso de
Engenharia de Alimentos/EA em 2020/2, Documento SEI (1886609). A conselheira Maria Ássima Bi�ar
Gonçalves apresentou os componentes e seus Planos de Ensino. Em discussão e em Votação foram
aprovados com o registro de uma abstenção com ajustes apresentados pelo Conselho. Cer�dão de Ata EA
(1895056).  Item 4. Planos de Ensino dos Componentes Curriculares Ofertados pelo Curso de Engenharia
Florestal/EA em 2020/2, Documento SEI (1886656). A conselheira Patrícia Pereira Pires apresentou os
componentes e seus Planos de Ensino. Em discussão e em Votação foram aprovados com o registro de
uma abstenção. Cer�dão de Ata EA (1895107). Item 5. Planos de Ensino dos Componentes Curriculares
de Serviço Ofertados pela Escola de Agronomia - EA, em 2020/2 a outras unidades acadêmicas,
Documento SEI (1887583). O conselheiro Cláudio Fernandes Cardoso apresentou os componentes e seus
Planos de Ensino. Em discussão e em Votação foram aprovados com o registro de uma
abstenção. Cer�dão de Ata EA (1895176). Os Itens 06, 07 e 08 são rela�vos ao
processo 23070.059330/2020-35, de interesse da servidora docente Miriam Fontes Araújo Silveira,
apresentando Pedido de Promoção para a Classe "E" do Magistério Superior. Foram apreciados o Parecer
5 (1831518) da CAD-EA favorável à aprovação da Interessada para a segunda etapa da
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Promoção, a Proposta de composição da Comissão Especial de Avaliação - CEA, que procederá à avaliação
de memorial da Interessada, a saber: Presidente: Prof. Valtercides Cavalcante da Silva; Suplente: Prof.
Juarez Patrício de Oliveira Júnior; Membros externos: Prof. Renato Souza Cruz (UEFS), Profa. Simone Silva
Machado (IFG - Campus Inhumas), Profa. Geany Peruch Camilloto (UEFS); Suplente: Prof. Gilberto Silvério
da Silva (IFG - Campus Morrinhos) e o Cronograma da Segunda Etapa da promoção Documento
SEI (1884450). Em votação, os três foram aprovados por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (1891118). A
composição da CEA foi regulamentada por meio da PORTARIA SEI 54 (1891442). Item
9. Processo 23070.056545/2020-02, de interesse do servidor docente Klaus De Oliveira Abdala,
apresentando Pedido de Promoção por avaliação de Desempenho. O Presidente apresentou a Avaliação
da Direção (1759830), re�ficado pelo Despacho EA (1893511), que atribuiu a nota nove vírgula zero ao
interessado, bem como o Parecer 4 (1829807) da CAD, favorável a sua promoção. Em discussão e em
votação foram aprovados por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (1894675). Item 10. Processo
23070.007349/2021-87, de interesse do servidor docente Alexandre Siqueira Guedes Coelho,
apresentando Pedido de Progressão por avaliação de Desempenho. O Presidente apresentou a Avaliação
da Direção (1868517) que atribuiu a nota dez vírgula zero ao interessado, bem como o Parecer 15
(1872248) da CAD, favorável a sua progressão. Em discussão e em votação foram aprovados por
unanimidade. Cer�dão de Ata EA (1894703). Item 11. Processo 23070.102351/2017-82 de interesse do
servidor Técnido de Laboratório Igor Moreira Felix, apresentando Relatórios Parciais de Afastamento para
cursar Doutorado, Período 2018 a 2020 e Pedido de Prorrogação do Afastamento para Cursar Doutorado.
A relatora do processo foi a Consa. Nara Rúbia de Morais Arantes. Como a mesma estava com problemas
de conexão o Secretário leu o Parecer 11 (1862028) favorável à aprovação dos Relatórios Parciais de
Afastamento. Em votação foi aprovado por unanimidade. O Secretário também leu o Parecer 12
(1862032), também favorável ao pedido de prorrogação do afastamento do interessado por um período
de mais um ano, a saber, até 17/03/2022. Após breve discussão que dirimiu algumas dúvidas dos
conselheiros. Em votação, foi aprovado com o registro de seis abstenções. Foi emi�da a Cer�dão de Ata
EA (1890920) para lavrar as duas decisões. Item 12. Processo 23070.008269/2021-49 de interesse da
Escola de Agronomia apresentando pedido de abertura de Processo Sele�vo para contratação de
Docente Efe�vo. O Presidente informou que havia um processo em tramitação para a abertura de um
concurso para a contratação de dois novos professores, contudo, como a vaga do Prof. Marcelo ainda não
se encontra disponível, foi aberto um novo processo para a reposição da vaga gerada pelo Prof.
Reginaldo. O Conselheiro Clayton Luiz de Melo Nunes apresentou de forma detalhada a proposta do
perfil para o docente a ser contratado, bem como a Minuta das Normas Complementares do
Edital (1875860). Após, o Relator respondeu algumas perguntas apresentadas pela Plenária. Em votação a
Minuta das Normas Complementares foi aprovada com o registro de uma abstenção Cer�dão de Ata EA
(1894768). Após a apreciação deste ponto, o Presidente alertou para o fato de que as bancas devem se
atentar ao perfil proposto pela Comissão Organizadora. Vale relatar que no concurso da Área de Eng.
Florestal não houve nenhum aprovado pelo fato de que o perfil proposto pelo edital não foi iden�ficado.
O Presidente solicitou ainda que os demais professores da EA par�cipem de forma a�va das
apresentações dos candidatos para que o certame seja mais transparente e ainda solicitou que os setores
apresentem um plano de trabalho para a contemplação da vaga disponível. Esse documento também irá
embasar a avaliação do Estágio Probatório do novo docente. Item 13. Eleição da Coordenação de Curso
de Engenharia Florestal: Coordenador e Vice-Coordenador. O Presidente lembrou que o Prof. Érico de
Campos Dianese foi requisitado pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA. Diante
disso, houve a nessessidade de suprir as a�vidades então executadas pelo Prof. Érico. A Profa. Patrícia
Pereira Pires e o Prof. Carlos Roberto Se�e Júnior se candidataram para ocupar as vagas de Coordenadora
e Vice-Coordenador do respec�vo Curso. Em discussão e em votação os dois candidatos foram eleitos por
unanimidade. Após os novos coordenadores foram recebidos com uma salva de palmas pelos
presentes. Cer�dão de Ata EA (1895197). A decisão foi encaminhada à Pró-Reitoria de Graduação -
PROGRAD, para registro dos novos coordenadores e emissão de portaria por meio do
Processo 23070.009934/2021-11. Respondendo a algumas questões levantadas pela plenária acerca da
requisição do Prof. Érico, o Presidente informou que a requisição foi analisada pela assessoria jurídica da
Reitoria e lembrou que a vaga gerada pela cessão do Prof. será ocupada pela contratação de um
professor subs�tuto. Sem mais assuntos a serem apreciados, o Presidente encerrou a reunião. A redação
da presente ata foi efetuada pelo Secretário, Wanderli Gonçalves dos Santos, Assistente em
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Administração da EA/UFG. Esta, após lida e aprovada pelo Conselho Diretor, segue assinada pelo
Presidente e registrada no Processo SEI Nº 23070.007152/2021-48.

Referência: Processo nº 23070.007152/2021-48 SEI nº 1886726


