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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

ATA EA 09/2021

ATA DA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR (CD) DA ESCOLA DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS - EA/UFG - ANO 2021, SESSÃO ORDINÁRIA. Aos oito de setembro do ano de dois mil e
vinte e um (08/09/2021), 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. 009/2021,
previamente expedida no Processo SEI 23070.043703/2021-37. À oportunidade, es�veram presentes os
membros que assinaram a Lista de Presença EA. Es�veram Presentes e não assinaram a Lista: Manoel
Soares Soares Júnior, Mara Rúbia da Rocha e Virginia Damin. Professores em Acordo de Cooperação
Técnica: Michiel Wichers. Ainda se fizeram presentes os TAEs Marco Aurélio Pessoa de Sousa e Emiliane
dos Santos Belo, a Profa. Subs�tuta Mariana Pires Franco, o Presidente da Atlé�ca Malagueta, Artur
Nogueira Rangel. Apresentaram jus�fica�va de ausência: Dinalva Donizete Ribeiro. 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. 01. Na úl�ma
reunião do CD da Esola de Agronomia, o Fernando Bartholo fez uma apresentação acerca do Pólo
Industrial da EA e o CD foi interrompido em função de uma queda de energia. Uma coisa que não doi dita
naquele momento é que aquela área hoje sofre com problemas de segurança e é subaproveitada. Este
projeto irá trazer um uso muito mais eficiente para o local, além de ampliar a segurança de todo o
entorno. Nós também temos problemas com a energia do local, e o Pólo irá demandar uma sub estação
de energia, o que irá resolver o problema. 02. Após as queimadas recentes foi encontrada uma ossada
humana próximo a área da an�ga Agro Centro-Oeste. A polícia já está acompanhando o caso. 03. Temos
problemas com consumo de água tratada na Escola de Agronomia como em toda a UFG. Nós, em
parceria da SEINFRA temos desenvolvido diversas ações no sen�do de reduzir o consumo de água tratada
e uma das medidas é u�lizar somente água da represa ou Córrego Samambaia para irrigação, tanto nas
áreas de cul�vo como nas casas de vegetação. 04. Já divulgamos anteriormente mas queremos
novamente relatar a aposentadoria do Prof. Paulo Ximenes. A PORTARIA 2740 (2310793) foi emi�da no
dia 27/08 mas só foi publicada no Diário Oficial da União - DOU, no dia 02/09. Data oficial da
aposentadoria do Prof. Ximenes. A Direção da EA agradece toda a dedicação que o Prof. Ximenes teve
com esta Universidade ao longo de toda a sua longa tragetória. 05. Todos os servidores podem agendar
as férias a qualquer momento, no entanto a Diretoria só consegue homologar até o dia 05 do mês. O
tempo ideal para o agendamento de férias é de 60 dias, para que a Direção consiga homologá-las
evitando situações indesejáveis. 06. Tivemos alguns problemas para organizar a documentação
do caminhão que recebemos da Receita Federal mas o processo está pra�camente finalizado e o
caminhão já irá nos auxiliar no transporte de uma unidade de biodíesel do Maranhão pra cá. 07
Inauguramos esta semana mais uma unidade do Laboratório IpêLab e o Comitê Interno está composto
pelo Prof. Rogério de Araújo Almeida, Prof. Gilberto Alessandre Soares Goulart, Profa. Fabíolla Xavier
Rocha Ferreira Lima e o TAE Artur Fernandes Almeida. Temos a parceria de diversos órgãos neste Projeto,
entre eles o SEBRAE, FUNAPE, FAPEG, a PRPI e a Gestão Superior da UFG. Item 02. Informes das
Coordenações. Item 03. Apreciação da Ata da Reunião realizada no dia vinte e oito de julho de 2021,
Sessão Ordinária Nº 006/2021, Documento SEI 2283869. Em discussão e em votação a Ata foi aprovada
com o registro de uma abstenção. Cer�dão de Ata EA (2336546). Item 04. Apreciação da Ata da Reunião
realizada no dia onze de agosto de 2021, Sessão Ordinária Nº 007/2021. Documento SEI 2283870. Em
discussão foram feitos alguns ajustes propostos pela plenária. Em votação foi aprovada com o registro de
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uma abstenção. Cer�dão de Ata EA (2336572). Item 05. Apreciação das Ações de Extensão aprovadas
pela Comissão que Coordena as Ações de Extensão da Escola de Agronomia - CAEX. O Presidente
apresentou o Documento SEI (2330560). Em discussão e em votação, foram aprovados por unanimidade.
Cer�dão de Ata EA (2336594). Item 06. Apreciação dos Projetos de Pesquisa aprovados pela Comissão de
Pesquisa. O Presidente apresentou o Despacho EA (2283872). Em discussão e em votação foi aprovado
por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2337457). Item 07. Processos de Progressão e Promoção por
Avaliação de Desempenho de docentes. Inicialmente foram apreciados os documentos rela�vos
ao 23070.042658/2021-01 de interesse da Profa. Francine Neves Calil. O Presidente apresentou a
Avaliação da Direção (2276056), que atribuiu a nota 9,5 (nove vírgula cinco) à interessada, bem como o
Parecer Fundamentado da CAD (2307089), favorável à Progressão por Avaliação de Desempenho
da Profa. Francine Neves Calil, do nível 2 da classe D (professor Associado) para o nível 3 da classe D
(Professor Associado), período de 11/11/2019 a 10/11/2021, em conformidade com os critérios
estabelecidos pela Resolução CONSUNI nº 18/2017. Em discussão e em votação, os documentos foram
aprovados por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2338174). Após foram apreciados os documentos
rela�vos ao processo 23070.042132/2021-13, de interesse do Prof. Erico de Campos Dianese. O
Presidente apresentou a Avaliação da Direção (2292719), que atribuiu a nota 9,0 (nove vírgula zero) ao
interessado, bem como o Parecer Fundamentado da CAD (2328295), favorável à Progressão por Avaliação
de Desempenho do Prof. Érico De Campos Dianese, do nível "1" para o nível "2" da Classe D (Professor
Associado), período de 05/10/2019 a 04/10/2021, em conformidade com os critérios estabelecidos pela
Resolução CONSUNI nº 18/2017. Em discussão e em votação, os documentos foram aprovados por
unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2338196). Item 08. Processo 23070.037720/2021-35 contendo
proposta de Indicação de Egressos da EA para a Medalha de Honra UFG, edição 2021. Consierando o fato
de que até o momento da reunião não houve nenhuma indicação ficou decidido que caso a Direção
receba alguma indicação até o dia 30/09 a proposta será aprovada via Decisão ad referendum. Item 09
Processo 23070.013589/2019-04, Apreciação do Resultado Final do Concurso Público de Provas e Títulos
para o Cargo de Professor do Magistério Superior, Edital n. 13/2019, área Manejo Florestal. A Consa.
Sybelle Barreira apresentou a Ata da Proclamação do Resultado (final) EA (2331353) do Edital
Supracitado, tendo sido aprovada em primeiro lugar a candidata Lívia Thais Moreira de Figueiredo com a
média final de 8,99. A Profa Sybelle comentou ainda que ficou muito sa�sfeita com o andamento dos
trabalhos do concurso, com toda a equipe do Setor de Engenharia Florestal par�cipando de todas as
sessões públicas. Foi muito gra�ficante para a Banca e importante para a transparência do processo.
Agradecimento à profa. Karen Janones da Rocha, de Rondônia e da Profa. Adriana Leandra de Assis da
UFMG, que se propuseram a atuar na Banca de Avaliação dos candidatos. O Presidente corroborou à fala
da Profa. Sybelle e lembrou que na primeira vez que realizou o mesmo edital não houve nenhum
candidato aprovado. Encerradas as discussões. Em votação a Ata do Resultado Final do Concurso foi
aprovada por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2338301). Item 10 Re�ficação da PORTARIA SEI 133
(2288403), que compõe o NDE do Curso de Agronomia. Esta re�ficação é necessária em função da
aposentadoria do Prof. Paulo Ximenes, que será sucedido pela Profa. Marivone Moreira dos Santos. Em
discussão e em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2338971)
e PORTARIA SEI 142 (2338991). Item 11 Renovação da Comissão Interna de Saúde e Segurança do
Servidor Público - CISSP da EA/UFG. O Presidente apresentou o Documento SEI (2283873) contendo a
indicação dos componentes da CISSP, a saber: Dinalva Donizete Ribeiro pelo Setor de Desenvolvimento
Rural; Fabíolla Xavier Rocha Ferreira Lima pelo Setor de Engenharia de Biossistemas; Renato Jaqueto
Góes pelo Setor de Engenharia Florestal; Cézar Lemes de Assis pelo Setor de Fitossanidade; Eli Regina
Barboza de Souza pelo Setor de Hor�cultura; Paulo Roberto Faria (ICB) pelo Setor de Melhoramento de
Plantas e Emiliane dos Santos Belo pelo Setor de Solos. A Profa Patrícia Pinheiro da Cunha, Coordenadora
do Setor de Agricultura solicitou que a indicação do Setor que representa seja apresentado
posteriormente. O mesmo ocorreu com o Setor de Engenharia de Alimentos. Dito isto, o Presidente
propôs que a composição da CISSP seja aprovada nesta Reunião já antecipando as indicação dos setores
de Agricultura e Engenharia de Alimentos. Em discussão e em votação, a proposta foi aprovada com o
registro de uma abstenção. Cer�dão de Ata EA (2339003). Foi encaminhado o OFÍCIO 111 (2342380) à
DAP solicitando a emissão de portaria para a referida Comissão. Item 12 Proposta de Alteração do
Cronograma da Consulta à Comunidade para escolha dos Novos Dirigentes da EA. O Presidente da
Comissão Organizadora da Consulta, TAE Wanderli Gonçalves dos Santos apresentou o Despacho EA
(2331257) que sugere a alteração do período de inscrição das chapas, que passa do dia 13 a 16/09 para
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os dias 10 a 13/09 e a data de Homologação das Chapas, que passa do dia 17/09 para o dia 14/09. Esta
alteração tem como obje�vo dar mais tempo para que as chapas inscritas apresentem suas propostas à
comunidade da EA. Em discussão e em votação a proposta foi aprovada com um voto contra e o registro
de quatorze abstenções. Cer�dão de Ata EA (2340149). Item 13 Proposta de Resolução que "Estabelece
as Normas para a Consulta à Comunidade Acadêmica para escolha dos Novos Dirigentes da EA  no
período de 2022 a 2025. O Presidente da Comissão Organizadora da Consulta, TAE Wanderli Gonçalves
dos Santos apresentou a Minuta (2327619) contendo a proposta de Resolução. Em discussão, foram
respondidas questões rela�vas à fórmula que define o peso dos votos de cada perfil de votantes, a saber,
Docentes, TAEs e Discentes. Em discussão e em votação a Minuta da Resolução foi aprovada com o
registro de quatro abstenções. Posteriormente, o Prof. Lázaro José Chaves propôs que se alterasse o Art.
19 que define a obrigatoriedade da representação dos docentes, TAES e Discentes na Comissão de É�ca
da Consulta sugerindo que esta seja apenas uma sugestão e não uma obgrigatoriedade. Desta forma o
texto foi alterado da seguinte forma: "Fica criada a Comissão de É�ca da Consulta, cons�tuída por cinco
membros nomeados pelo CD/EA, sendo garan�da" para "Fica criada a Comissão de É�ca da Consulta,
cons�tuída por cinco membros nomeados pelo CD/EA, mantendo preferencialmente". Em votação, a
proposta foi aprovada com oito votos contrários e o registro de duas abstenções. Em votação, a Minuta
de Resolução foi aprovada com o registro de quatro abstenções. Cer�dão de Ata EA (2340705)
e Resolução 001 (2340789). Posteriormente foi iden�ficado que o documento da Resolução 001
(2340789) foi editado com erro de digitação, sendo considerada nula e subs�tuída pela Resolução 001
Re�ficada (2346143). Item 14 Definição da Comissão de É�ca da Consulta à Comunidade Acadêmica para
escolha dos Novos Dirigentes da EA - Período 2022 a 2025. Em discussão foram indicados a
Profa. Graciella Corcioli, o Prof. Fábio Venturoli e a TAE Anna Paula Marques dos Santos para comporem a
referida Comissão. Em discussão e em votação, foi aprovada por unanimidade. Cer�dão de Ata EA
(2341594) e PORTARIA SEI 143 (2341622). Item 15 Pedido de reconhecimento da "Associação Atlé�ca
Malagueta" como En�dade Estudan�l no âmbito da Escola de Agronomia. O Relator, Prof. Diogo Silva
Pena apresentou o Parecer 88 (2331260), que aponta pendências a serem atendidas pelos interessados
para que a proposta esteja apta a ser aprovada. Após ampla discussão ficou estabelecido que a Pró-
Reitoria de Assuntos Estudan�s - PRAE, precisará ser consultada para dirimir algumas dúvidas levantadas
pela plenária. Diante disto, com a aquiescência da plenária o Presidente re�rou o item da pauta para que
seja apreciado em outro momento. Item 16 23070.009141/2021-01 - Contrato de Comodato de licença
de uso do So�ware "Solução Selle�va" entre a Empresa Acqua Ambiental e a UFG, com a interveniência
da Escola de Agronomia. A Consa. Cleonice Borges de Souza apresentou o Parecer 87 (2331249),
favorável à Proposta. Em discussão e em votação, o parecer foi aprovado com um voto contra e o registro
de sete abstenções. Cer�dão de Ata EA (2341663). Encerrados os itens da pauta, o Presidente concedeu a
palavra ao Vice-Diretor Cláudio Fernandes Cardoso que teceu alguns comentários acerca dos trabalhos e
discussões do Grupo de Trabalho que está abordando a retormada das a�vidades presenciais na UFG.
Após, respondeu alguns ques�onamentos da plenária. 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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