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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

ATA EA 12/2021

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR (CD) DA ESCOLA DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS - EA/UFG - ANO 2021, SESSÃO ORDINÁRIA. Aos quatorze dias do mês de abril do ano
de dois mil e vinte e um (14/04/2021), às quatorze 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.
03/2021, previamente expedida no Processo SEI 23070.013139/2021-28. À oportunidade, es�veram
presentes os membros que assinaram a Lista de Presença EA (2002814). Es�veram Presentes e não
assinaram a Lista: Não houve registro. Professores em Acordo de Cooperação Técnica: Michiel
Wichers. Ainda se fizeram presentes os discentes Arielly de Assis Silva, Gabriel Afonso Jardim, Giovanni
Simões, Juliana Alves de Lima, Leonardo Ygor Souza, Manoel Valle, Marcos Lopes Rodovalho, Murilo
Henrique Azevedo, Pedro Marques Lucas, Sérgio Luís Marques Filho e Vinicius Nunes da
Silva. Apresentaram jus�fica�va de ausência: Maria Ássima Bi�ar Gonçalves e Sérgio Tadeu Sibov. Em
período de Licença ou Afastamento: Gilberto Alessandre Soares Goulart. Em gozo de Férias: Fernanda
Salamoni Becker. Cedidos: Edward Madureira Brasil, Érico de Campos Dianese, Robson Maia Geraldine,
Tasso de Souza Leite e Valtercides Cavalcante da Silva. 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 os seguintes informes: 01. Estão sendo
instaladas câmeras novas nas áreas externas da Escola de Agronomia, como no Prédio de Solos,
Engenharia Florestal, Oficina dentre outros. Também está sendo trabalhada a instalação de câmeras em
locais estratégicos nas vias de acesso da Escola. O obje�vo é melhorar a segurança e inibir o despejo
ilegal de lixo nas áreas de campo próximo às vias de acesso da EA. 02. No início deste ano foi
ins�tuída uma nova empresa de vigilância na UFG que está atuando em parceria com as imagens dos
circuitos de segurança. Devemos ficar atentos às normas de trânsito, dentro das vias internas da
Universidade e caso tenha algum incidente, a equipe de segurança deve ser acionada por meio do
Aplica�vo Minha UFG. 03. A Coordenação de Pesquisa e a Direção da EA está ar�culando ações em
parceria com o Grupo Fórum do Futuro. Eles atuam na integração entre o setor produ�vo e ins�tuições
de pesquisa, especialmente na área agrícola. Já �vemos algumas reuniões com eles e a Coordenação de
Pesquisa irá encaminhar em breve um convite a todos para uma nova reunião com eles, onde poderemos
conhecer melhor essa proposta. 04. A Direção da EA se reuniu ontem, dia 13/04, juntamente com a
Secretaria de Infraestrutura da UFG e da Prefeitura e também com lideranças de bairro para discu�r uma
alterna�va à instalação do sistema de drenagem de água pluvial do Setor Alice Barbosa para a represa
acima da EA. A instalação dessa rede pode prejudicar a qualidade da água u�lizada pelo Setor de
Psicultura da Escola de Veterinária e Zootecnia - EVZ, e também pelos sistemas de irrigação da EA. Cabe
ressaltar ainda que a descarga do sistema de drenagem poderia acarretar em elevação drás�ca do
volume de água passando na represa da UFG localizada na EA e colocar em colapso seu sistema de vazão.
O Prof. Wilson Mozena Leandro relatou ainda que está previsto para a rede passar muito próximo ao
gasômetro do Biogás, o que pode gerar risco de acidente com vazamento de gás e explosão,
especialmente durante as obras, com a u�lização de maquinários de grande porte. Após, o Presidente
concedeu a palavra à plenária, momento em que a Consa. Abadia dos Reis Nascimento ques�onou a
possibilidade de instalar câmeras de seguraça na Horta da EA. A Consa. Magda Beatriz de Almeida
Ma�eucci ques�onou se a u�lização do sistema de monitoramento remoto pela equipe de segurança e
solicitou o encaminhamento da documentação do CD que aprovou a instalação da usina fotovoltaica na
EA e levantou algumas crí�cas acerca da escolha do equipamento u�lizado na captação de energia solar.
Encerrados os informes, passou-se à fase delibera�va da Reunião. Item 02. Apreciação da Ata da Reunião
realizada no dia dez de março de 2021, Sessão Ordinária Nº 002/2021, Documento SEI (1933294). Em
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discussão e em votação, a ata foi aprovada com o registro de três abstenções. Cer�dão de Ata EA
(2006321). Item 03. Homologação das decisões da Direção tomadas ad referendum do Conselho Diretor
entre 10/03 e 13/04/2021, Documento SEI (1996565).  Em discussão e em votação, as decisões foram
homologadas por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2006336). Item 04. Apreciação das Ações de
Extensão aprovadas pela Comissão que Coordena as Ações de Extensão da Escola de Agronomia - CAEX,
Documento SEI (1996596). Em discussão e em votação foram aprovadas por unanimidade. Cer�dão de
Ata EA (2006358). Item 05. Apreciação dos Projetos de Pesquisa aprovados pela Comissão de Pesquisa da
Escola de Agronomia. Documento SEI (1997137). Em discussão e em votação, foram aprovados por
unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2006374). Após a apreciação do item, a Conselheira Magda Ma�euci
apresentou uma crí�ca acerca do envio da documentação rela�va à convocação do CD. Após breve
discussão, ficou estabelecido que a Coordenação Administra�va irá inserir o documento da convocação,
bem como a ata da úl�ma reunião ao e-mail da convocação. Item 06. Planos de Ensino ofertados pela
Escola de Agronomia para outras unidades acadêmicas em 2020/2. O Prof. Cláudio Fernandes Cardoso
apresentou os componentes relacionados ao Documento SEI (1997249). Em discussão e em votação,
foram aprovados por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2008198).  Item 07. Apreciação de processos
contendo propostas de promoção e progressão de docentes. Foram apreciados individualmente as notas
atribuídas aos interessados pela Avaliação da Direção, bem como o parecer da Comissão de Avaliação
Docente - CAD, favorável em todos os processos. Todos os documentos foram aprovados por
unanimidade. Os processos e seus interessados estão relacionados abaixo, juntamente com as
respec�vas cer�dões de ata: 23070.007447/2021-14, de interesse de Graciella Corcioli. Cer�dão de Ata
EA (2008307); 23070.010947/2021-33, de interesse de Carlos Roberto Se�e Júnior. Cer�dão de Ata EA
(2008360). 23070.010027/2021-15 de interesse de Jaqueline Magalhães Pereira. Cer�dão de Ata EA
(2008386). 23070.008641/2021-17 de interesse de Clarissa Damiani. Cer�dão de Ata EA
(2008462). 23070.013608/2021-17 de interesse de Gabriel Luis Cas�glioni. Cer�dão de Ata EA
(2019041). 23070.009430/2021-00 de interesse de Ta�anne Ferreira de Oliveira. Cer�dão de Ata EA
(2019106). 23070.008102/2021-88 de interesse de Eliana Paula Fernandes Brasil. Cer�dão de Ata EA
(2019131). 23070.017234/2021-09 de interesse de Maria Assima Bi�ar Gonçalves. Cer�dão de Ata EA
(2019154). 23070.011516/2021-94 de interesse de Rilner Alves Flores. Cer�dão de Ata EA
(2019193). 23070.008059/2021-51 de interesse de Gislene Auxiliadora Ferreira. Cer�dão de Ata EA
(2019227). Encerrada a apreciação dos processos acima, a Profa. Abadia informou que seu processo foi
aberto há dias e não consta entre os processos a serem apreciados. Após verificação, o Coordenador
Administra�vo informrou que o processo da Interessada tem tempo hábil para ser apreciado na reunião.
O Conselheiro Flávio Alves da Silva sugeriu que o mesmo seja aprovado ad referendum do Conselho e o
Presidente se comprometeu a analisar a situação e agir de forma que a Interessada não seja
prejudicada.  Item 08. Processo 23070.005258/2020-26, contendo proposta de Avaliação de Estágio
Probatório do Prof. Rafael Tassinari Resende. Foram apreciados a Avaliação da Direção (1946778), que
atribuiu a Nota 8,6 ao interessado e o Parecer da CAD (1989907), favorável à Primeira Avaliação Parcial
do Estágio Probatório do Interessado. O Prof. Rogério de Araújo Almeida, Presidente da CAD respondeu a
alguns ques�onamentos levantados pela Profa. Patrícia Guimarães Santos Melo. Em votação, os
documentos apresentados foram aprovados por unamidade. Cer�dão de Ata EA (2019751). Os Itens 09 e
10 se referem ao Processo 23070.015098/2020-23, contendo proposta de Avaliação de Estágio
Probatório da Profa. Fabiana Thomé da Cruz. Foram apreciados a Avaliação da Direção (1946281), que
atribuiu a nota 8,5 (oito vírgula cinco) à interessada, o Parecer 43 (1994419) do Conselheiro Clayton Luiz
de Melo Nunes, favorável à aprovação do Plano de Trabalho da Interessada para o ano de 2021,
Documento SEI (1921808), bem como o Parecer Fundamentado da CAD (1989971), favorável à Primeira
Avaliação Parcial do Estágio Probatório da Profa. Fabiana, período de 17/03/2020 a 31/12/2020. Em
discussão e em votação, forma aprovados por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2019843). Item
11. Processo 23070.007865/2018-14 contendo proposta de Avaliação de Estágio Probatório da
Profa. Bruna Mendes de Oliveira. Foram apreciados a Avaliação da Direção (1916629), que atribuiu a nota
9,0 (nove vírgula zero) à Interessada, o Parecer da CAD (1999950), favorável à aprovação da Interessada
na Terceira Avaliação Parcial de Estágio Probatório e o Parecer 49 (1999968) da CAD, favorável à Avaliação
Final de Estágio Probatório da Profa. Bruna. Em discussão e em votação os documentos foram aprovados
por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2038964). Após, o Presidente parabenizou a Profa. Bruna por ser
agora professora efe�va da EA. Item 12. Processo 23070.002603/2018-55 de interesse da Técnica de
Laboratório Giorgia Lay-Ang, apresentando proposta de Prorrogação de sua Licença para Tratar de
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Interesses Par�culares. A Consa. Patrícia Guimarães leu a Ata de Reunião do Setor de Melhoramento de
Plantas (1986613), que deliberou pela prorrogação do afastamento da Interessada, não pelo período de
três anos como solicitado no documento inicial do processo supracitado, mas por um período de um ano,
extendendo o afastamento até 03/06/2022. Em discussão e em votação, a decisão do Setor de
Melhoramento de Plantas foi acolhida com o registro de uma abstenção. Cer�dão de Ata EA
(2054953). Item 13. Proposta de Plano de trabalho para o novo docente do Setor de Des. Rural. O
Conselheiro Clayton Luiz de Melo Nunes apresentou a proposta de Plano de Trabalho que servirá como
referência para a contratação do novo professor efe�vo do Setor de Desenvolvimento Rural. O Presidente
teceu alguns comentários acerca dessa proposta, dizendo que o Plano de Trabalho será u�lizado para
direcionar a atuação dos novos professores na EA, tendo em vista as demandas do Setor e
complementou afirmando que o Plano será analisado pelo Setor, juntamente com o novo contratado
para que o mesmo seja readequado e apresentado para apreciação do CD. Após, seguiu-se discussão
onde foram abordados os seguintes pontos: o Plano de Trabalho é uma ferramenta para iden�ficar e
descrever a real demanda do local onde os novos docentes estão sendo inseridos na EA; um Plano de
Trabalho já estabelecido poderia, de alguma forma, limitar a atuação do novo professor, deixando de
considerar qualidades no currículo do docente que não foram observados durante o Edital de Seleção; o
Plano de Trabalho prevê a par�cipação do novo docente na Pós-Graduação, mesmo considerando que
não é obrigatória a par�cipação do docente na Pós, em especial no início de sua carreira. Avançadas as
discussões, ficou estabelecido que, por se tratar de uma proposta de Plano de Trabalho, que ainda será
analisada pelo Setor juntamente com o novo professor, não terá a necessidade de aprovação dessa
Proposta e das posteriores no CD, cabendo sua apreciação apenas após a revisão do mesmo com a
par�cipação do novo contratado. Item 14. Proposta de Abertura da Atlé�ca do UFGinclui, que abrange
estudantes  indígenas e estudantes quilombolas da ins�tuição. O Cons. Diogo Silva Pena apresentou
o Parecer 50 (2002143) em que se manifesta contrário à solicitação dos interessados. Após, seguiu-se
intensa discussão em que foram ques�onados a base legal para a manutenção da Atlé�ca, já que ela não
está instaladas especificamente em uma única Unidade Acadêmica, também foi ques�onado se, com o
parecer contrário às ações da Atlé�ca UFGinclui, a EA não estaria restringindo a par�cipação de um grupo
de alunos que já são historicamente excluídos dos ambientes sociais, inclusive dentro da UFG. Ao final da
discussão muitos conselheiros não se sen�ram suficientemente esclarecidos quanto à legislação da UFG
que regulamenta a questão. O Presidente propôs a re�rada do item à pauta e sua retomada na próxima
Reunião para esclarecer os ques�onamentos levantados. Em votação, a profosta foi aprovada com 32
votos favoráveis, 21 contrários e 5 abstenções. O Conselheiro Diogo Silva Pena se comprometeu a buscar
novos informações para esclarecer os ques�onamentos levantados.  Item 15. Controle de entrada de
pessoal na EA/UFG enquanto perdurar o período de pandemia de COVID-19. O Presidente relatou que a
Direção da EA vem recebendo uma série de relatos e queixas rela�vas à presença de pessoas estranhas
aos ambientes de trabalho de servidores, inclusive com relação à Oficina. Desta forma, a Direção sugere,
como possível ação, manter o portão fechado durante o horário comercial e a equipe de vigilância fazer a
iden�ficação de todas as pessoas que acessam a EA. Em discussão, vários conselheiros apresentaram
crí�cas à proposta. Com relação à iden�ficação funcional foi sugerido que os servidores editem a carteira
funcional no SIGEPE Mobile e no perfil pessoal no Portal UFGNET, também foi sugerida a fixação dos
adesivos de iden�ficação da UFG nos veículos para facilitar a iden�ficação dos veículos por parte da
equipe de segurança. Também foi levantada a possibilidade de alterar o acesso das pessoas que vão para
as áreas da EVZ, contudo o Presidente informou que esta mudança não é admi�da pela Direção da EVZ, a
não ser que seja construída uma guarita com vigilância permanente no acesso existente na via que vai ao
Setor Itanhangá. Diante do exposto o Presidente sugeriu que a proposta de controle individual de acesso
seja re�rado, por hora, de pauta e futuramente poderá ser estudado a possibilidade de instalação de uma
cancela eletrônica na EA. Item 16. Discussão acerca da autorização de acesso de discentes fora do horário
de expediente da UFG. O Presidente relatou que o sistema de autorização de acesso de estudantes e
colaboradores para execução de a�vidades fora do horário de expediente da EA não oferece mecanismos
suficientes para garan�r a segurança dos envolvidos, tanto das pessoas que ocupam a Escola nestes
horários como dos Professores, que se responsabilizam pela permanência dos mesmos nestes períodos.
O Presidente concedeu a fala ao Coordenador Administra�vo Wanderli Gonçalves, que explicou que a
ideia é desenvolver um formulário elaborado por meio do Google Forms e ancorado no Sí�o Eletrônico
da EA contendo, além dos dados já registrados no atual formulário de autorização de acesso, a relação de
a�vidades a serem executadas de forma mais detalhada e se os usuários terão supervisão pelos docentes
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ou por outras pessoas habilitadas. Esta ação tem por obje�vo melhorar os mecanismos de registro das
autorizações de acesso, bem como implementar outros meios de evitar situções de riscos relacionados à
presença de estudantes sem supervisão apropriada em horários fora do horário de expediente. Após o
relato do Coordenador Administra�vo, alguns conselheiros se manifestaram favoráveis à proposta e
solicitaram mais detalhes sobre a implementação da proposta apresentada. Também foi pontuado por
diferentes conselheiros o falho controle de chaves que ficam no quadro da Guarita, com alguns casos de
perda de chaves. O Conselheiro Márcio Caliari solicitou que os mapas de risco dos prédios da EA sejam
atualizados e fixados em seus respec�vos locais. Dado o avançado horário, os Itens 17 a 19 foram
re�rados da pauta e transferidos para a reunião de maio. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou a reunião. A redação da presente ata foi efetuada pelo Secretário, Wanderli Gonçalves dos
Santos, Assistente em Administração da EA/UFG. Esta, após lida e aprovada pelo Conselho Diretor, segue
assinada pelo Presidente e registrada no Processo SEI Nº 23070.018942/2021-59.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Gomes Da Cunha, Diretor, em 13/05/2021, às
15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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