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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

ATA EA 08/2021

ATA DA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR (CD) DA ESCOLA DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS - EA/UFG - ANO 2021, SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. Aos dezenove de agosto do ano de
dois mil e vinte e um (19/08/2021), 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.
008/2021, previamente expedida no Processo SEI 23070.041831/2021-46. À oportunidade, es�veram
presentes os membros que assinaram a Lista de Presença EA (2290485). Ainda se fizeram presentes a
Profa. Subs�tuta Mariana Pires Franco e o TAE Marcelo Lavrinha Mendes. Apresentaram jus�fica�va de
ausência: Carlos Roberto Se�e Júnior, Clarissa Damiani, Clayton Luiz de Melo Nunes, Dinalva Donizete
Ribeiro, Fabiana Thomé da Cruz, Juarez Patrício de Oliveira Júnior, Marcio Mesquita, Michiel Wichers
e Rafael Tassinari Resende. Em período de Licença ou Afastamento: Leonardo Santos Collier. 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: Item 01.
Informes da Direção. Recentemente �vemos um incidente em sala de aula com um aluno com problemas
psicológicos. Pedimos a atenção de todos, no caso de perceberem qualquer problema desta ordem com
algum discente, solicitamos que encaminhe o caso à Coordenação de Assuntos Estudan�s, na
responsabilidade das Professoras Marcela Pedroso Mendes Resende e Adriana Régia. Temos também o
Programa Saudavelmente da Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s - PRAE que possui profissionais
habilitados a darem o melhor suporte a estes discentes. Infelizmente na situação em que vivemos temos
o registro de diversos discentes e servidores com problemas psicológicos e a atenção de todos será
primordial para evitarmos maiores dificuldades. Não havendo informes por parte das coordenações,
passou-se à apreciação do Item 03. Processo 23070.013589/2019-04 contendo Recurso contra o
resultado parcial da Prova de Títulos do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Efe�vo do
Magistério Superior da Escola de Agronomia, da Regional Goiânia, área de Manejo Florestal, impetrado
por Ana Paula Marques Mar�ns. A relatora, Profa. Francine Neves Calil apresentou o Parecer 82
(2290470) da Comissão de Revisão da Prova de Títulos do referido Edital, PORTARIA SEI 131 (2281528),
bem como a Tabela de pontuação (2291469). Em seu relato, a Conselheira observou que após a análise
da comissão, "houve alteração na nota da prova de �tulos da candidata, conforme disposto nas tabelas
abaixo. A nota final da candidata na prova de �tulos passa a ser 3,94 (três vírgula noventa e quatro)" e
que "Vale ressaltar que a alteração da nota não modificou a ordem de classificação dos aprovados no
Certame." Após breve discussão em que o Presidente e a Relatora responderam a alguns
ques�onamentos da plenária, em votação o parecer foi aprovado com o registro de oito
abstenções. Cer�dão de Ata EA (2291478). 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 23070.047568/2021-07.
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