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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

ATA EA 10/2021

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR (CD) DA ESCOLA DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS - EA/UFG - ANO 2021, SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. Aos vinte e sete de setembro do
ano de dois mil e vinte e um (27/09/2021), 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.
010/2021, previamente expedida no Processo SEI 23070.051354/2021-27. À oportunidade, es�veram
presentes os membros que assinaram a Lista de Presença EA (2374675). Ainda se fizeram presentes a
Profa. Subs�tuta Mariana Pires Franco e o TAE Marcelo Lavrinha Mendes. 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 comentou que devido à proposta de pauta
única da presente reunião, os informes serão apresentados na próxima reunião ordinária do CD. Passou-
se então à apreciação do Item 03. Ações da Escola de Agronomia para a Proposta para Alocação de Vagas
do Magistério Superior na Universidade Federal de Goiás, Chamada Interna Nº 01/2021, de que tratata o
Processo 23070.041060/2021-97. O Presidente comunicou que após reuniões com os setores da Escola
de Agronomia, ficaram definidas três propostas a serem encaminhadas para a Chamada Inerna Nº
01/2021, a saber: a Proposta do Curso de Engenharia Florestal de ampliação de 40 para 50 vagas anuais e
mudança de entrada única para dupla entrada anual com vinte e cinco alunos cada; a proposta de Criação
do Curso de Graduação Bacharelado em Agroecologia, regime presencial e proposta do Setor de
Desenvolvimento Rural de criação do Curso de Graduação bacharelado em Desenvolvimento Rural
Regime EaD. O Presidente explicou ainda que para serem viabilizadas, cada uma das propostas citadas
ainda depende da atuação de outras unidades acadêmicas parceiras que oferecem componentes à EA,
entre eles a Escola de Veterinária e Zootecnica - EVZ, os Insitutos de Químia - IQ, de Matemá�ca e
Esta�s�ca - IME e o de Física - IF entre outros. Feitas as explanações iniciais, o Presidente passou a
palavra ao Prof. Carlos Se�e Júnior, que teceu alguns comentários acerca da proposta de ampliação do
número de vagas do Curso de Engenharia Florestal. A Profa. Graciella Corcioli fez a apresentação da
proposta de criação do Curso de Graduação em Desenvolvimento Rural na modalidade EaD, Documento
SEI! (2374662). Após, a Profa Gislene Auxiliadora Ferreira fez a apresentação da proposta de criação do
Curso de Graduação Bacharelado em Agroecologia. Encerradas as apresentações iniciais, desenvolveu-se
extensa discussão quando foram pontuados, entre outras questões se os códigos de vaga de novos
docentes serão des�nados apenas a uma unidade ou se serão distribuídos entre as unidades parceiras; a
viabilidade técnica da EA abrir outros cursos de graduação com apenas três novos professores; se
a Chamada Interna Nº 01/2021 prevê que os três novos códigos de vaga serão des�nados a apenas uma
proposta ou se serão divididos por propostas de diferentes unidades; a demanda de mercado para os
novos profissionais a serem formados nos cursos a serem criados. Encerradas as discussões, ques�onado,
o Presidente informou que a deliberação deste CD é pelo interesse da Escola de Agronomia concorrer ou
não na Chamada Interna Nº 01/2021 tendo em vista as propostas apresentadas nesta reunião. Informou
ainda que as propostas serão apreciadas individualmente pelo CD. Em votação o Conselho Diretor da EA
apreciou e aprovou, com cinquenta e quatro votos favoráveis o registro de sete abstenções, a Proposta
do Curso de Engenharia Florestal de ampliação de 40 para 50 vagas anuais e mudança de entrada única
para dupla entrada anual com vinte e cinco alunos cada; aprovou com quarenta e seis votos favoráveis e
o registro de dezesseis abstenções a proposta de Criação do Curso de Graduação Bacharelado em
Agroecologia, regime presencial; e aprovou com cinquenta votos favoráveis e o registro de onze
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abstenções a proposta do Setor de Desenvolvimento Rural de criação do Curso de
Graduação bacharelado em Desenvolvimento Rural Regime EaD. As propostas supracitadas serão
apresentadas pela Escola de Agronomia à Chamada Interna Nº 01/2021 da UFG. 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 23070.054784/2021-09.
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