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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

ATA EA 04/2021

ATA DA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR (CD) DA ESCOLA DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS - EA/UFG - ANO 2021, SESSÃO ORDINÁRIA. Aos doze dias do mês de maio do ano de
dois mil e vinte e um (12/05/2021), 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.
04/2021, previamente expedida no Processo SEI 23070.018942/2021-59. À oportunidade, es�veram
presentes os membros que assinaram a Lista de Presença EA (2063950). Es�veram Presentes e não
assinaram a Lista: Eliana Paula Fernandes Brasil, Gabriel Luis Cas�glioni e Virgínia Damin. Professores em
Acordo de Cooperação Técnica: Michiel Wichers. Ainda se fizeram presentes os discentes Cris�ano Arrais
e Marcos Lopes Rodovalho. Apresentaram jus�fica�va de ausência: Gislene Auxiliadora Ferreira, Manoel
Soares Soares Júnior e Patrícia Pinheiro da Cunha. Em período de Licença ou Afastamento: Gilberto
Alessandre Soares Goulart e Paulo Alcanfor Ximenes. Em gozo de Férias: Não Houve registro. 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. O Prof. Márcio Caliari finalizou seu mandato
como Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos - PPGCTA, e a
Direção agradece toda a dedicação do Prof. à frente deste programa e também dá as boas vindas à Profa.
Ta�anne Ferreira Oliveira e Mariana Buranelo Egea, do IFGoiano, que irão assumir este Programa.
Também damos as boas vindas ao novo secretários dos Programas de Pós-Graduação, TAE José Alfredo
Cespi de Oliveira, que atuava já nesta função no Ins�tuto de Estudos Socioambientais - IESA, e tomou
posse na EA no dia 07/05/2021. 02. O CEPEC aprovou as grandes datas do Calendário Acadêmico para
este ano e solicitamos a todos que agendaram suas férias conferir se as datas marcadas não estão
chocando com o período le�vo e com as semanas pedagógicas. Solicitamos que as alterações sejam feitas
até o final deste mês para homologarmos em tempo hábil. 03. No CD passado comentamos sobre a
instalação de novas câmeras de vigilância na Escola e reforçamos também para que no�fiquemos à
Vigilância da UFG quaisquer incidentes envolvendo trânsito e questões de segurança através do
Aplica�vo Minha UFG. Neste momento alguns presentes relataram que os vigilantes motorizados têm
transitado nas vias des�nadas aos pedestres e até circulado nos pá�os dos prédios e ques�onaram se
esta conduta é �da como apropriada. 04. A UFG está par�cipando do Programa Promover, juntamente
com outras universidades. Através deste programa, os cursos podem oferecer novos Componentes
curriculares e também ofertar vagas nos componentes existentes aos discentes de outras Ifes
par�cipantes, que poderão aproveitar estes componentes em seus cursos. Alguns de nossos docentes
ofertaram componentes neste edital e, mesmo com  os calendários acadêmicos destas universidades
desencontrados, ainda poderemos alertar nossos alunos acerca da oferta destes componentes nos editais
do Programa Promover. 05. A Conselheira Heloína Teresinha Faleiro solicitou que os professores
organizem os relatórios parciais de ações de extensão para que não haja acúmulo destas a�vidades na
CAEX ao final do ano, comentou que na próxima reunião da Câmara de Extensão e Cultura - CSEC, será
tratada a Curricularização da Extensão e precisamos ar�cular junto aos NDEs e coordenações dos nossos
cursos. 06. A Conselheira Mara Rúbia relatou o excesso de ruídos gerados pelos cães que estão na área
do Manejo Integrado de Pragas e comentou que em alguns momentos os ruídos prejudicam as a�vidades
acadêmicas da professora no local, já que os prédios são vizinhos. O Presidente disse que a Direção da EA
disponibilizou um espaço na área do Biodíesel para abrigar estes cães e que está divulgando juntos a
grupos atuam nesta área buscando a adoção destes animais, relatou ainda que a alimentação e remédios
des�nados aos cuidados destes animais estão sendo adquiridos por meio de doações e propôs que os
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presentes contribuam com este trabalho. Encerrados os informes, passou-se à fase delibera�va da
reunião. Item 02. Apreciação da Ata da Reunião realizada no dia quatorze de abril de 2021, Sessão
Ordinária Nº 003/2021. Documento SEI (2002761). Em discussão e em votação foi aprovada por
unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2067559). Item 03. Homologação das decisões da Direção tomadas ad
referendum do Conselho Diretor entre 12/04 e 12/05/2021. Documento SEI (2002762). O Presidente
perguntou à plenária se gostaria de fazer destaque a alguma das decisões. Não havendo manifestação.
Em votação foram homologadas por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2067581). Item 04. Apreciação
das Ações de Extensão aprovadas pela Comissão que Coordena as Ações de Extensão da Escola de
Agronomia - CAEX. Documento SEI (2002763). Em discussão e em votação foram aprovadas por
unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2067592). Item 05. Apreciação dos Projetos de Pesquisa aprovados
pela Comissão de Pesquisa. Documento SEI (2060229). Em discussão e em votação foram aprovados por
unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2067602). Item 06. Apreciação da Planos de Ensino de Componentes
dos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal. O Presidente concedeu a palavra ao Coordenador do
Curso de Agronomia, Prof. Rommel Bernardes da Costa e, após, ao Vice-Diretor, Prof. Cláudio Fernandes
Cardoso que apresentaram os planos de ensino dos componentes ESA0555 - CLIMATE CHANGE: WHAT
CAN WE CHANGE? e ESA0420 - Princípios de Entomologia, do Curso de Agronomia e ESA0124 - Princípios
de Entomologia, do Curso de Engenharia de Alimentos. Em discussão e em votação foram aprovados com
o registro de uma abstenção. Cer�dão de Ata EA (2067935). Após, esta decisão foi encaminhada à Pró-
Reitoria de Graduação - PROGRAD, por meio do E-mail SEI (2071233). Item
07. Processos 23070.014598/2021-29 e 23070.018400/2021-86 apresentando propostas de Progressão
por Avaliação de Desempenho dos professores Abadia dos Reis Nascimento e Derblai Casaroli
respec�vamente. O Presidente apresentou a Avaliação da Direção (2020050), que concedeu a nota 9,7 e
o Parecer CAD (2024355), favorável à progressão da Profa. Abadia e a Avaliação da Direção (2020098),
que concedeu a nota 9,5 e o  Parecer CAD 2026567, favorável à progressão do Prof. Derblai. Em discussão
e em votação, os documentos apresentados foram aprovados por unanimidade. Cer�dões de
Ata (2070926) e (2070942). Item 08. Eleição da Vice-Coordenação de Estágio do Curso de Agronomia. O
Presidente informou que o Prof. Nori Paulo Griebeler solicitou seu desligamento desta função por
problemas pessoais e a Profa. Larissa Leandro Pires se candidatou para esta função e concedeu a fala
para que a mesma apresentasse suas propostas à plenária. Após, em discussão e em votação a Profa.
Larissa foi eleita Vice-Coordenadora de Estágio do Curso de Agronomia para o período de 16/06/2021 a
14/03/2023 por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2077406) e PORTARIA SEI 88 (2077407). Sob os efeitos
da Portaria supracitada, o Prof. Alisson Neves Harmyans Moreira, que era o então Vice-Coordenador de
Estágio do Curso de Agronomia passa a ser o Coordenador. Item 09. Recomposição da Comissão de
Avaliação de Desempenho - CAD II da EA. O Presidente informou que o Prof. Nori Paulo Griebeler
solicitou seu desligamento desta função por problemas pessoais e a Profa. Rita Maria Devós Ganga se
candidatou para a função e e concedeu a fala para que a mesma apresentasse suas propostas à plenária.
Após, em discussão e em votação a Profa. Rita foi eleita membra da CAD II, que analisa os processos de
Promoção por Avaliação de Desempenho da Classe de Prof. Adjunto para Prof. Associado e os processos
Progressão por Avaliação de Desempenho da Classe de Prof. Associado para um mandato de dois anos a
contar de 11/04/2021 por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2077414) e PORTARIA SEI 90 (2078966). Sob
os efeitos da mesma portaria, os demais membros da CAD II e os membros da CAD I e CAD Titular foram
reconduzidos por igual período. Item 10. Eleição da Vice-Coordenação do Programa de Monitoria da
Escola de Agronomia. O Presidente informou que esta função era ocupada pelo Prof. Érico de Campos
Dianese, que foi requisitado pelo Ministério da Agricultura por período indeterminado e o Prof. Matheus
Peres Chagas se candidatou para a função. Após, o Presidente concedeu a fala ao Prof. Matheus para que
apresentasse suas propostas. Após, em discussão e em votação o Prof. Matheus foi eleito Vice-
Coordenador do Programa de Monitoria da Escola de Agronomia, para atuar junto à Comissão
Ins�tucional de Monitoria (CIM) da UFG para um mandato que vai de 12/05/2021 a 12/06/2022. Cer�dão
de Ata EA (2079621) e PORTARIA SEI 93 (2079784). Ao final de cada votação, os novos eleitos foram
parabenizados pelos presentes. Item 11. Apreciação do parecer da Comissão de Revalidação de Diplomas
do Curso de Eng. Florestal rela�vo à solicitação de YORGANA CAROLINA YAJURE PRADO. Documento
SEI (2063908). O Presidente concedeu a fala ao Prof. Rafael Tassinari Resende que apresentou o parecer
da comissão. Cabe ressaltar que o O parecer conclui que a documentação apresentada "preenche
parcialmente as condições exigidas para a revalidação do diploma de graduação em Engenharia
Florestal." Informa ainda que "para a complementação das exigências para a revalidação do diploma de



18/03/2022 13:37 SEI/UFG - 2064319 - Ata

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2231627&infra_sistema=1… 3/4

graduação em Engenharia Florestal, a solicitante deve cursar a Componente Curricular de Legislação
Ambiental." Após breve discussão em que algumas questões levantadas pelos presentes foram
respondidas pelo Prof. Rafael e pelo Prof. Cláudio Fernandes, em votação foi aprovado por
unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2079847). Item 12. Proposta de Atuação da Atlé�ca  UFGInclui, que
abrange estudantes  indígenas e quilombolas da ins�tuição, no âmbito da Escola de Agronomia. O
Presidente concedeu a fala ao Prof. Diogo Silva Pena, que apresentou o Parecer 56 (2059882), favorável à
solicitação por considerar que a proposta atende os preceitos legais e que "A união de estudantes com
interesses cole�vos e em comum não pode ser desencorajada, obstruída ou inibida". Após seguiu-se
longa discussão acerca da proposta. Ao final, em votação, o parecer foi aprovado com vinte e cinco votos
favoráveis, sete contrários, sendo um da Profa. Magda Beatriz De Almeida Ma�eucci, que solicitou
manifestação de voto, e dezenove abstenções. Cer�dão de Ata EA (2079905). Item 13. Discussão acerca
da revisão da composição dos Núcleos Docentes Estruturantes - NDEs da Escola de Agronomia. O
Presidente concedeu a fala à Profa. Sybelle Barreira e ao Prof. Cláudio Fernandes que fizeram uma
apresentação acerca da composição dos NDEs e o Prof. Cláudio encaminhou a proposta apresentada pelo
NDE do Curso de Eng. Florestal de subs�tuir o Prof. Érico de Campos Dianese pela Profa. Jaqueline
Magalhães Pereira e propõem ainda a manutenção da atual composição, com a alteração citada, até que
seja finalizado o processo de revisão do Programa Polí�co do Curso - PPC, do Curso de Engenharia
Florestal. Após, o Presidente passou a palavra à plenária, momento em que foram levantados os
seguintes pontos: Os estudantes têm �do pouco espaço de par�cipação nos NDEs e precisamos
incen�var que os mesmos estejam mais presentes nestas discussões; Será necessário um debate mais
aprofundado acerca da curricularização da extensão nos cursos da EA e este tema deve ser abordado nas
reuniões do NDEs. O Prof. Cláudio Fernandes lembrou que a resolução supracitada estabelece mandato
de três anos, com renovação por igual período aos membros do NDE, sendo que sendo que é permi�do
vinte porcento de sua composição para a representação estudan�l e dos TAEs.  A resolução recomenda
ainda a alteração de até 50% dos membros do NDE a cada ano e explicou que o NDE não é um órgão
delibera�vo, mas sim consul�vo. As reuniões deverão ser comunicadas a toda a comunidade da EA.
Relatou que os cursos de Engenharia de Alimentos e Florestal eles já estão com a nova proposta
PPC pronta para ser apresentada, bastando adequar a parte da curricularização da
extensão. Ques�onado, o Presidente alertou que a proposta é decidirmos se iremos deliberar pela
recomposição dos NDEs conforme o determinado pela Resolução CEPEC 1302, em seu Art. 2º, e a par�r
deste ponto, a eleição dos novos membros seria no próximo CD. Propôs uma votação em duas etapas,
primeiramente votar se iremos fazer a renovação dos NDEs dos cursos de Agronomia e Engenharia de
Alimentos e, após, votar separadamente a proposta do Curso de Engenharia Florestal de manter a atual
composição, já considerando a subs�tuição do Pof. Érico pela Profa. Jaqueline, de manutenção de seu
NDE até a finalização da proposta do PPC do Curso. A Conselheira Sybelle solicitou que fosse
encaminhado um pedido de manifestação à Câmara de Graduação do CEPEC ques�onando acerca das
condições vividas pelo Curso de Engenharia Florestal que dificultam o antendimento integral da
Resolução, visto que o Curso possui apenas seis professores efe�vos e está no processo de reformulação
do PPC. Admi�da a proposta apresentada pela Profa. Sybelle, a Direção da EA encaminhou o
processo 23070.027914/2021-22 com o ques�onamento levantado pela Profa. Sybelle à presidência da
Câmara de Graduação - CG, na PROGRAD. Após, o Presidente colocou em votação a proposta de que os
cursos de Agronomia e de Eng. de Alimentos façam a renovação de seus NDEs conforme o disposto na
Resolução CEPEC 1302. Em discussão e em votação, a proposta foi aprovada com o registro de dezoito
abstenções. Cer�dão de Ata EA (2116065). Item 14. Projeto da SEINFRA/GO de passagem de rede pluvial
subterrânea na área da EA. O Presidente iniciou fazendo uma apresentação acerca do projeto
apresentado pela Secretaria de Infraestrutura do Município de Goiânia acerca da instalação de rede de
captação de água pluvial proveniente da região do Setor Alice Barbosa. O Presidente apresentou os
Documentos SEI (2059016) e (2059026) que apresentam a planta baixa com o posicionamento da
tubulação da rede pluvial e também uma solicitação de contrapar�da apresentada pela EA solicitando o
recapeamento das vias asfaltadas da EA bem como a pavimentação de outros seguimentos de vias
internas e estacionamentos ainda não pavimentados dentro da EA. O Presidente concedeu a palavra à
plenária, momento em que foram feitos diversos ques�onamentos onde foram levantados os seguintes
pontos: A inserção de uma tubulação nas áreas do Arboreto e outras áreas internas da EA prejudicariam
projetos de pesquisa e outras a�vidades acadêmicas da Escola; o volume de água que será deslocado
pela tubulação pode prejudicar o solo da área da Agro Centro-Oeste, sem contar que o lançamento da
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água acima da ponte pode intensificar os problemas que ocorrem durante as cheias do rio; já existe uma
tubulação que corre paralela à Av. Nerópolis, do lado da Escola de Veterinária e isso inviabiliza a
instalação de outra tubulação do mesmo lado da via; de todas as propostas apresentadas o pior cenário
seria não ter nenhuma captação dessas águas, que estão assoreando a represa da UFG na área da EA e
EVZ o que demonstra que a obra é necessária e precisamos contribuir da melhor forma para que esta
obra seja feita com o menor impacto possível para a EA e para os moradores dos bairros que margeiam
as represas acima da represa da UFG; as áreas de cada lado da rede pluvial que será instalada se tornam
áreas de servidão, o que impede a EA de realizar qualquer �po de construção nas proximidades da rede,
sem contar que o cinturão verde pode ser prejudicado pela obra. Após, diversos conselheiros se
manifestaram dizendo que não estão suficientemente esclarecidos para votar a questão. Diante disso, a
proposta foi re�rada de pauta para que sejam convidados o Secretário de Infraestrutura da Prefeitura de
Goiânia e da UFG em um CD extraordinário a ser agendado. Item 15. Discussão acerca da construção de
um Centro de Convivência Estudan�l na EA. O Presidente iniciou a discussão apresentando os
Documentos SEI (1997273) e (1997275) com as maquetes do que viria a ser um centro de convivência a
ser instalado em uma área disponível atrás do prédio do restaurante da EA. Após, o Presidente passou a
palavra ao Prof. Cláudio Fernandes que apresentou, como modelo a ser estudado, o projeto de um centro
tecnológico contruído pela S�hl na Universidade de Lavras. Após a apresentação o Presidente relatou que
a Agroquima demonstrou interesse em par�cipar desta ação. O projeto arquitetônico apresentado aqui
foi elaborado pela SEINFRA da UFG e esta proposta, após a manifestação favorável da comunidade pela
construção do centro de convivência, só poderá ocorrer por meio da abertura de um edital de
chamamento para que outras empresas possam concorrer também com suas propostas, conforme todo o
regramento apresentado pelo edital, que é supervisionado pela Procuradoria Jurídica da UFG. Após a
manifestação de outros conselheiros, não havendo consenso sobre a proposta a ser encaminhada e dado
o avanço do horário o Presidente optou por re�rar o ponto da pauta para ser apreciada eu outra reunião
do Conselho Diretor. O Item 16 foi re�rado da pauta pelo Presidente por não havem mais tempo para
outras discussões. 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 23070.024082/2021-92.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Gomes Da Cunha, Diretor, em 10/06/2021, às
17:40, 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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