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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

ATA EA 05/2021

ATA DA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR (CD) DA ESCOLA DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS - EA/UFG - ANO 2021, SESSÃO ORDINÁRIA. Aos nove dias do mês de junho do ano de
dois mil e vinte e um (09/06/2021), 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.
005/2021, previamente expedida no Processo SEI 23070.024082/2021-92. À oportunidade, es�veram
presentes os membros que assinaram a Lista de Presença EA . Es�veram Presentes e não assinaram a
Lista: Alisson Neves Harmyans, Graciella Corcioli, Mara Rúbia da Rocha, Sônia Milagres Teixeira, Sybelle
Barreira e Wilson Mozena Leandro. Professores em Acordo de Cooperação Técnica: Michiel
Wichers. Ainda se fizeram presentes O Prof. Marcelo Dias Paes Ferreira, a Profa. Subs�tuta Mariana Pires
Franco e o TAE Marcelo Lavrinha Mendes. Apresentaram jus�fica�va de ausência: Bruna Mendes de
Oliveira, Carlos Roberto Se�e Júnior, Celso José de Freitas, Flávio Alves da Silva, Francine Neves Calil,
Gislene Auxiliadora Ferreira, José Alves Júnior, Magda Beatriz de Almeida Ma�eucci, Leonardo Santos
Collier, Patrícia Guimarães Santos, Patrícia Pereira Pires, Patrícia Pinheiro da Cunha, Rosângela Vera,
Sérgio Tadeu Sibov e Vládia Correchel. 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 servidor Assistente em Administração José Alfredo Cespi
de Oliveira veio removido do IESA na vaga gerada pela saída do Weberth e assumiu a secretaria dos
Prograpas de Pós-Graduação em Agronomia, Gené�ca e Melhoramento de Plantas e Ciência e Tecnologia
de Alimentos juntamente com o Felipe. Ele é bastante experiente e atua com secretarias de Pós há mais
de cinco anos. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a Lindinalva que não mediu esforços para
nos auxiliar após a saída do Weliton e o Weberth. 02. A UFG está desenvolvendo um projeto chamado
chamado Sempre UFG, que consiste em um cadastro e acompanhamento de nossos egressos. 03. A UFG,
através da Secretaria de Tecnologia e Informação - SETI, o sistema de assinatura eletrônica por meio da
Cer�ficação Digital. O cadastro é feito por meio da aba "Serviços" no site da SETI. 04. A UFG também
conseguiu disponibilizar por meio de parceria o acesso ao Pacote Office on-line da Microso� por meio do
e-mail ins�tucional. O recurso fica disponível através do Bloco de Aplica�vos no e-mail. 05. A
UFG recebeu vinte novos códigos de vagas de professores. Essas vagas serão disponibilizadas por meio de
um edital em fase de elaboração, que será aprovado posteriormente pelo Conselho
Universitário. 06. Alguns projetos �sicos foram concluídos ou estão em fase avançada de execução, entre
eles finalizamos a cobertura, com o apoio da SEINFRA do Centro de Pesquisa, Produção e Distribuição de
Sementes Orgânicas. Ainda iremos fazer as paredes e outras melhorias no prédio, mas o mesmo já pode
ser usado. Também os banheiros do prédio do Auditório Farnese estão sendo reformados e adaptados
para receber pessoas com necessidades especiais. Juntamente a esta obra, também iremos ampliar o
pá�o à frente do Auditório Farnese para servir de apoio aos eventos realizados no local. Os recursos já
estão disponibilizados e estamos ar�culando o calendário com a equipe de projetos da SEINFRA para a
execução da obra. 07. Estamos implementando a Rede IPÊ, com Laboratórios de Ideias, Proto�pagem e
Empreendedorismo. Este projeto está sob a responsabilidade dos Professores Gilberto Alessandre Soares
Goulart e Rogério de Araújo Almeida e o Engenheiro Elétrico Artur Fernandes Almeida. Temos colocado
na pauta dos úl�mos CDs o Polo de Tecnologias e Inovaçõe Sociais, com a contrução de quatro novos
galpões próximo à área da Fábrica de Biodiesel. Este Polo irá trabalhar com reciclagem de diversos
materiais e deveremos apresentar este projeto nos nossos próximos CDs. Os recursos para a construção
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dos galpões e outros prédios já estão na FUNAPE e a construção está em fase de licitação. 08. Também
estamos iniciando um projeto de construção de uma Central de Abastecimento e Manipulação de
Defensivos Agrícolas da EA. Ainda não temos recursos para a execução dessa obra mas temos uma
demanda latente, já que a EA não tem um espaço adequado para as prá�cas seguras com defensivos,
tanto para o controle das lavouras como para ações didá�cas. 09. A Can�na da Escola encontra-se se
contrato no momento. A Dona Fá�ma solicitou o encerramento do contrato e a Pró-Reitoria de
Administração irá realizar uma nova licitação para contratar outra empresa para nos atender. 10. Iremos
disponibilizar a par�r do próximo CD a disponibilização de um espaço durante os informes para que as
diversas coordenações apresentem tamtém seus informes. Pedimos ainda para que nas reuniões
seguintes es�pular um tempo máximo de fala de três minutos por cada par�cipante por vez. Vale lembrar
que só iremos colocar uma pauta em votação quando todos es�verem suficientemente esclarecidos e
que todos podem solicitar a fala quantas vezes forem necessárias. Lembramos que é vital que o direito à
fala dos demais seja respeitado e o microfone de qualquer par�cipante pode ser desligado caso caso não
obedeça a esse direito. Após, o Presidente concedeu a fala aos coordenadores para informes, momento
em que o Prof. Cláudio Fernandes Cardoso informou que os crachás de todos os servidores da EA já
foram entregues e estão disponíveis para re�rada na Direção da EA. Informou ainda que foi  montado um
grupo de trabalho para a retomada das aulas presenciais na UFG. O Prof. Cláudio é o representante da EA
na Comissão. As aulas con�nuam remotamente até o final do semestre em curso mas as conversas para a
retomada de forma segura já estão acontecendo. Está ocorrendo uma consulta com milhares de alunos
de graduação acerca de várias questões relacionadas à retomada das aulas presenciais. Os dados dessa
pesquisa serão u�lizados para embasar os trabalhos do Grupo de Trabalho que está discu�ndo o retorno
às a�vidades presenciais na UFG. A Profa. Adriana Teramoto, Coordenadora de Monitoria da EA informou
que os estudantes que atuam como monitores já podem prencher o Relatório Final de monitoria, que
precisa também do aceite do professor para que os discentes possam pegar seu cer�ficado. O novo edital
de monitoria de 2021 já está sendo lançado. Iremos encaminhar um e-mail a todos os professores da
EA e precisamos que os professores interessados em solicitar vagas de monitorias se manifestem.
Finalizando os informes, o Presidente solicitou que os membros do Conselho Diretor precisam se atentar
para não marcar outras a�vidades programadas no horário do CD. Até o presente momento conseguimos
realizar todas as reuniões mas por vezes iniciamos com quórum baixo. Encerrados os informes, passou-se
à fase delibera�va da Reunião. Item 02. Apreciação da Ata da Reunião ordinária ocorrida no dia
12/05/2021 - Ata CD 004/2021 (2064319). Em discussão e em votação foi aprovada por
unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2123842). Item 03. Homologação das decisões da Direção tomadas ad
referendum do Conselho Diretor entre entre 12/05 e 09/06/2021. Documento SEI (2113271). 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 (2123852). Item
04. Apreciação das Ações de Extensão aprovadas pela Comissão que Coordena as Ações de Extensão da
Escola de Agronomia - CAEX. Documento SEI (2116063). Em discussão e em votação foram aprovadas por
unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2123874). Item 05. Apreciação dos Projetos de Pesquisa aprovados
pela Comissão de Pesquisa. Documento SEI (2118561). Em discussão e em votação foram aprovados por
unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2123925) Item 06. Processos 23070.025970/2021-
22, 23070.022125/2021-03 e 23070.019316/2021-80 apresentando propostas de Progressão por
Avaliação de Desempenho dos professores Sybelle Barreira, Fábio Venturoli e Karina Cordeiro Albernaz
Godinho respec�vamente. O Presidente apresentou a Avaliação da Direção (2098440), que concedeu a
nota 9,7 e o Parecer CAD (2109220), favorável à progressão da Profa. Sybelle, a Avaliação da
Direção (2052304), que concedeu a nota 9,5 e o  Parecer (2113558), favorável à progressão do Prof. Fábio
Venturoli e a Avaliação EA (2095468), que concedeu a nota 9,1 e o Parecer da CAD (2120615) favorável à
progressão da Profa. Karina Cordeiro. Em discussão e em votação, os documentos apresentados foram
aprovados por unanimidade de forma individual. Cer�dões de
Ata (2124138), (2124157) e (2127366). Item 07. Processo 23070.013340/2021-13 apresentando Proposta
de Acordo de Parceria entre a UFG e a Empresa São Salvador Alimentos. O Presidente concedeu a fala à
conselheira Sônia Milagres Teixeira, que apresentou seu parecer favorável à proposta. Em discussão e em
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2134021). Item
08. Processo 23070.026731/2021-90 apresentando proposta de Termo de permissão de uso de
equipamentos entre a UFG e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de
Pernambuco - SECTMA. O Presidente concedeu a fala ao conselheiro Wilson Mozena Leandro, que
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apresentou seu parecer favorável à proposta. Em discussão e em votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2134071). Item 09. Eleição da Coordenação do Curso de Graduação em
Engenharia de Alimentos da Escola de Agronomia. O Presidente informou que o Setor de Engenharia de
Alimentos se reuniu para tratar da pauta, momento em que o Prof. Francielo Vendruscolo se candidatou
para Coordenador e a Profa. Maria Ássima Gonçalves como Vice-Coordenadora do referido Curso. Em
discussão e em votação, a nova Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia de Alimentos da EA
foi eleita por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2134360) e PORTARIA 2365 (2228351). O Presidente
agradeceu ao trabalho desenvolvido pela Profa. Ássima e pela Profa. Fernanda Salamoni Becker
especialmente na autalização do Programa Polí�co do Curso - PPC. O Item 10 foi re�rado da pauta a
pedido da Profa. Marcela Pedroso Mendes Resende. Item 11. Discussão acerca da construção de um
Centro de Convivência Estudan�l na EA. O Presidente iniciou a discussão apresentando os Documentos
SEI  (2120392) e (2120398). O Presidente comentou que a primeira etapa deste processo é a aprovação
da proposta de abertura de edital na Unidade Acadêmica. Após, a proposta do edital será encaminhado à
Procuradoria Federal, que irá apresentar seu parecer e então encaminhado à Reitoria, para os demais fins
referentes à abertura de um edital público onde qualquer empresa poderá se inscrever conforme todas
os requisitos do Edital. O Presidente apresentou projetos semelhantes executados em outras
universidades e informou que a empresa vencedora do edital arcará com os custos de construção do
Centro de Convivência e poderá inserir seu nome fantasia no nome do prédio, onde o tamanho e
posicionamento da iden�ficação do nome do prédio será estabelecido em edital. Encerrada a
apresentação, em discussão, foram abordadas questões relacionadas ao local de instalação do prédio,
possibilidade de uso do prédio pela empresa vencedora do edital e possibilidade de nova nomeação do
prédio caso o nome fantasia daempresa vencedora do edital deixe de exis�r em algum momento futuro.
Encerradas as discussões, em votação foi aprovada, com o registro de uma abstenção, que o Centro de
Convivência Estudan�l na Escola de Agronomia, cuja proposta de construção foi aprovada no CD da EA do
dia 13/11/2019 conforme Cer�dão de Ata EA (1029435), será nomeado pelo patrocinador da sua
construção que será selecionado por meio de edital de chamamento público para doação. Cer�dão de
Ata EA (2134626). O Item 12. foi re�rado de Pauta pelo Presidente. Extra pauta. Entrada dos novos
alunos no próximo semestre. O Presidente concedeu a fala ao Prof. Juarez Patrício de Oliveira Júnior, que
comentou que nos cursos que têm duas entradas durante o ano, os primeiros cinquenta por cento dos
alunos classificados têm entrada no primeiro semestre e os úl�mos classificados têm entrada no segundo
semestre le�vo, contudo se um aluno com entrada no primeiro semestre desiste, o CGA passa a convocar
os alunos da lista de espera para comporem a vaga gerada pela desistência dos alunos do primeiro
semestre. O Prof. Juarez disse que esta ação contraria o princípio da jus�ça, uma vez que os alunos
classificados e encaminhados à entrada no segundo semestre é que deveriam ocupar as vagas geradas
pela desistência dos anteriores. Em discussão, a Consa. Rita Maria Devós Ganga comentou que esta
organização se dá em função do período de matrícula que é feito logo após o SISU e que é uma questão
já prevista no Edital do SISU. Após seguiu-se extensa discussão onde algumas questões relacionadas à
entrada dos alunos não ficaram suficientemente esclarecidas. Foi proposta que a discussão retorne ao CD
para discussão futura e o Presidente propôs encaminhar um o�cio à Pró-Reitoria de Graduação
solicitando que seja explicado o método de entrada dos cursos com dupla chamada. Este
ques�onamento foi encaminhado à PROGRAD por meio do Processo SEI 23070.030691/2021-81. 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 23070.029108/2021-99.
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