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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

ATA EA 06/2021

ATA DA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR (CD) DA ESCOLA DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS - EA/UFG - ANO 2021, SESSÃO ORDINÁRIA. Aos vinte e oito dias do mês de julho do
ano de dois mil e vinte e um (28/07/2021), 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
Vice-Diretor, Prof. Cláudio Fernandes Cardoso, para apreciação dos temas da pauta constante da
convocação nº. 006/2021, previamente expedida no Processo SEI 23070.039429/2021-00. À
oportunidade, es�veram presentes os membros que assinaram a Lista de Presença EA
(2240033). Es�veram Presentes e não assinaram a Lista: Diogo Silva Pena, Heloína Teresinha Faleiro
e Wanderli Gonçalves dos Santos. Professores em Acordo de Cooperação Técnica: Michiel
Wichers. Ainda se fizeram presentes os discentes Lorrane Ferreira da Silva, Arielly de Assis Silva e Marcos
Lopes Rodovalho. Apresentaram jus�fica�va de ausência: Carlos Roberto Se�e Júnior, Dinalva Donizete
Ribeiro, Eliana Paula Fernandes Brasil, Fabiana Thomé da Cruz, Francine Neves Calil, Graciella Corcioli,
Klaus de Oliveira Abdala, Sybelle Barreira. Em período de Licença ou Afastamento: Não houve
registro. Em gozo de Férias: Cecília Czepak, Fábio Venturoli, Glênio Guimarães Santos, José Alves Júnior,
Marcio Mesquita, Paulo Marçal Fernandes, Rafael Ba�s�, Ta�anne Ferreira de Oliveira e Wilson Mozena
Leandro. 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. Informes da Direção. 01. Estamos
elaborando um documento modelo para o registro e padronização dos planos de ensino. Esta
padronização será apreciada pelo CD e posteriormente disponibilizada na página da EA por meio de um
repositório para facilitar o acesso aos documentos por todos os discentes e demais interessados. 02. A
Professora Cecília Czepak solicitou a inclusão de pauta para discu�rmos "a retomada presencial das
a�vidades acadêmicas no âmbito da EA, caso seja aprovada a inclusão de pauta, esta discussão ocorrerá
ao final da reunião. Após alguns comentários acerca da questão levantada, o Presidente colocou a
proposta de inclusão de pauta em apreciação, sendo aprovada com o registro de 29 favoráveis, 9
contrários e 8 abstenções. 02. Informes das Coordenações. 01. O Prof. Rommel Bernardes solicitou aos
docentes que se atenham ao Projeto Pedagógico do Curso - PPC, na hora de editar as ementas de seus
componentes e ressaltou que a ementa tem que ser idên�ca ao documento previsto no PPC. Também
sugeriu o resgate dos planos de ensino de outras matrizes curriculares para que todos os documentos
sejam salvos em um repositório e fiquem disponíveis ao acesso de todos os interessados. Encerrados os
informes, passou-se à fase delibera�va da Reunião. Item 03. Apreciação dos Planos de Ensino do Curso
de Graduação em Agronomia Semestre Le�vo 2021/1. O Prof. Rommel Bernardes da Costa apresentou
a Lista de Verificação EA (2236016) contendo a relação de todos os planos de ensino encaminhadas ao.
Em discussão o conselheiro Celso José de Moura comentou que a apreciação dos planos de ensino é
conduzida de maneira inadequada, uma vez que os documentos encaminhados pelos docentes não são
apresentados aos conselheiros. Neste caso a Coordenação do Curso deveria fazer um relato acerca dos
planos de ensino enviados e voraríamos o parecer da Coordenação. Após, outros conselheiros se
manifestaram acerca do tema, onde foram levantados os seguntes pontos: a manifestação do
Coordenador do Curso pressupõe que o mesmo verificou os planos apresentados pelos docentes; esta
atribuição deveria ser encaminhada a uma comissão específica, uma vez que esta é uma
responsabilidade muito grande para apenas o coordenador assumir;  temos ciência que em outras
unidades, a avaliação dos planos de ensino são avaliados pelo NDE do curso e que esta pode ser uma
alterna�va a se seguir. Diante do exposto, o Presidente sugeriu que os documentos dos Planos de Ensino
sejam apreciados pelo NDE de cada curso durante as a�vidades da Semana Pedagógica. Encerradas as
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discussões, os Planos de Ensino relacionados na Lista supracitada foram aprovados com o registro de três
abstenções. Cer�dão de Ata EA (2264670). Item 04. Apreciação dos Planos de Ensino do Curso de
Graduação em Engenharia de Alimentos, Semestre Le�vo 2021/1. A Profa. Maria Ássima Bi�ar
apresentou os componentes relacionados na Lista de Verificação EA (2236037). Em discussão e em
votação, os Planos de Ensino dos Componentes curriculares do referido Curso foram aprovados
por Unanimidade Cer�dão de Ata EA (2264671). Item 05. Apreciação dos Planos de Ensino do Curso de
Graduação em Engenharia Florestal, Semestre Le�vo 2021/1. A Profa. Patrícia Pereira Pires apresentou os
componentes relacionados na Lista de Verificação EA (2236037). Em discussão e em votação, os Planos
de Ensino dos Componentes curriculares do referido Curso foram aprovados com o registro de duas
abstenções. Cer�dão de Ata EA (2264672). Item 06. Apreciação dos Planos de Ensino dos componentes
de serviço ofertadas pela Escola de Agronomia a outras unidades, Semestre Le�vo 2021/1. O Prof.
Cláudio Fernandes apresentou os compontenes relacionados na Lista de Verificação EA (2236043). Em
discussão e em votação, os Planos de Ensino dos componentes curriculares de serviço da Escola de
Agronomia foram aprovados por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2264673). Neste momento o Diretor
da Escola de Agronomia, Prof. Marcos Gomes da Cunha, começou a par�cipar da reunião e o Prof.
Cláudio passou a ele a presidência da Sessão. Com a palavra, o Prof. Marcos informou que estava
par�cipando da reunião da Coordenadoria Geral do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio -
PPGAGRO. Informou que nesta reunião foi eleita a nova Coordenação daquele Programa, a saber, a Profa
Sybelle Barreira como Titular e a Profa. Francine Neves Calil como Vice-Coordenadora. O Presidente
parabenisou as duas professoras pela disposição em assumir esta responsabilidade e aproveitou a
oportunidade para agradecer ao trabalho desenvolvido pela Profa. Sônia Milagres Teixeira e o Prof. José
Elenilson Cruz, que encerraram sua gestão naquele Programa. Extra pauta. Discussão acerca do interesse
dos professores da Escola de Agronomia em ministrarem de forma presencial os componentes
curriculares ofertados para os cursos de Graduação e Pós-graduação na Unidade. O Presidente comentou
que o Conselho Universitário é soberano para tomar as decisões acerca da manutenção das aulas
remotas ou retorno às a�vidades presenciais no âmbito da UFG, e por conseguinte da Escola de
Agronomia e que a Reitoria da UFG insituiu um Grupo de Trabalho com representantes de todas as
unidades acadêmicas que está trabalhando na possibilidade de retorno paula�no às a�vidades
presenciais na UFG. Comentou que, após a aprovação da inclusão de pauta nesta reunião, iremos ouvir as
considerações a serem levantadas pelos conselheiros, iremos formular um posicionamento do Conselho
Diretor da Escola de Agronomia e encaminhar ao CONSUNI para ser considerado por aquele Conselho.
Neste momento, o Presidente passou a fala à Profa. Cecília, que soliciou esta inclusão de pauta. Com a
palavra, a Profa. Cecília comentou acerca dos problemas relacionados ao ensino remoto e aos problemas
que ocorreram durante a implementação deste e comentou que será necessário buscarmos todas as vias
possíveis para discu�rmos e nos prepararmos para o retorno às a�vidades presenciais, para que este
retorno não ocorra sem a devida preparação. Após, seguiu-se ampla discussão onde foram levantados os
seguintes pontos: 1. O retorno às a�vidades presenciais só poderá ocorrer no momento em que houver
um percentual da população adequadamente vacinado com as duas doses, sendo que no momento uma
parcela muito pequena da sociedade tomou as duas vacinas; 2. O retorno às aulas presenciais em
formato misto, com parte das aulas remotas e parte presencial obrigará os professores a ter que repe�r o
trabalho para atender tanto às a�vidades presenciais como as remotas; 3. Precisamos melhorar a forma
como parte das a�vidades remotas estão sendo desenvolvidas de forma a incen�var a maior par�cipação
dos discentes nas aulas síncronas; 4. Caso o retorno às aulas presenciais for faculta�vo aos estudantes
em um primeiro momento, os professores terão que apresentar aulas presenciais e remotas, dobrando o
volume de trabalho e prejudicando as outras a�vidades que são desenvolvidas pelos docentes
paralelamente às aulas da graduação. 5. A Escola de Agronomia deveria consultar seus discentes por
meio de um plebscito acerca do interesse deles no retorno às a�vidades presenciais; 6. Alguns
professores compar�lharam boas prá�cas que foram desenvolvidas nas a�vidades remotas, que poderão
ser u�lizadas por outros docentes durante as suas aulas. Encerradas as discussões, o Presidente
comentou que o Grupo de Trabalho implementado pela Reitoria está atento à evolução da vacinação,
especialmente dentre a faixa etária onde se encontram nossos estudantes e aproveitou a oportunidade
para enaltecer o espírito das discussões que se desenvolveram durante esta reunião. Após, concedeu a
palavra ao Prof. Cláudio, que teceu alguns comentarios acerca dos trabalhos que vêm sendo
desenvolvidos pelo GT supracitado. O Presidente comentou que a Direção da Escola de Agronomia irá
providenciar o plebiscito a ser encaminhado aos discentes e agradeceu a par�cipação de todos na
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presente Reunião. 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 23070.043703/2021-37.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Gomes Da Cunha, Diretor, em 13/09/2021, às
13:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2283869 e
o código CRC FDE90018.
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