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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

ATA EA 11/2021

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR (CD) DA ESCOLA DE AGRONOMIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - EA/UFG - ANO 2021, SESSÃO ORDINÁRIA. Aos treze de outubro do
ano de dois mil e vinte e um (13/10/2021), 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.
011/2021, previamente expedida no Processo SEI 23070.047568/2021-07. À oportunidade, es�veram
presentes os membros que assinaram a Lista de Presença EA (2411142). Professores em Acordo de
Cooperação Técnica: Michiel Wichers. Ainda se fizeram presentes a Profa. Subs�tuta Mariana Pires
Franco, o Presidente da Atlé�ca Malagueta, Artur Nogueira Rangel. Apresentaram jus�fica�va de
ausência: Eliana Paula Fernandes Brasil, Eli Regina Barboza de Souza e Juarez Patrício de Oliveira
Júnior. Em período de Licença ou Afastamento: Leonardo Santos Collier. Em gozo de Férias: Nara Rúbia
de Morais Arantes. 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. A Direção da EA foi convidada para par�cipar de um evento com a Merk voltado para
projetos de pesquisa e existe a viabilidade de que sejam ar�culadas ações em parceria com a Empresa.
02. Esistem dos projetos de doação de mudas na EA, um com a Profa Magda e  o outro no Viveiro da
UFG, na coordenação do Prof. Fábio Venturoli, a maioria das espécies estão disponíveis para venda para
cobrir os custos de produção das mudas mas temos algumas espécies na�vas do cerrado que podem ser
doadas. 03. O formato de apreciação das pautas administra�vas que aplicamos no CD exige que todos
tenham conhecimento prévio da documentação rela�va à pauta. Precisamos antecipar a documentação
do CD e seremos mais restri�vos quanto à documentação. Solicitamos que todos os pareceres e outros
documentos a serem apreciados na reunião estejam disponíveis até a quinta feira véspera da reunião
para que os conselheiros tenham tempo hábil para se inteirar de toda a pauta. 04. Está acontecendo o
Forum do Diretores das Engenharias. Trata-se de um evento informal que está discu�ndo a atualização
dos Programas Polí�cos dos Cursos - PPCs dos cursos das engenharias, como a curricularização
da extensão, limite de horas aula que podemos inserir  além do mínimo es�pulado pelo Ministério da
Educação - MEC. Entre outras definições, temos que o estagio curricular deve ser considerado como
a�vidade de extensão. Outro ponto que já avançamos é a re�rada da obrigatoriedade dos núcleos livres.
A ideia é que não tenha carga horária mínima prevista no PPC dos cursos, assim os alunos farão apenas
os componentes que de fato �verem interesse. 05. Devemos registrar todas as intercorrências de
segurança e outras questões no Aplica�vo Minha UFG. Dessa forma, teremos um histórico e um mapa de
calor das intercorrências ocorridas na nossa área e teremos mais facilidade para cobrar à Segurança nos
casos de demandas não atendidas a contento. 06. Após a reforma do asfalto em frente à EA, os
quebramolas em frente ao trevo foram suavizados e não cumprem mais a função de redução da
velocidade dos veículos. A Direção fez um o�cio à GOINFRA e não fomos atendidos. Fizemos outro o�cio
e encaminhamos à Reitoria solicitando a cooperação da Gestão Superior para a resolução deste problema
e o Prof. Edward está se ar�culando para nos auxiliar nessa questão, que envolve a segurança dos nossos
estudantes e servidores. 07. Es�vemos em uma reunião na Reitoria com a embaixada israelense. Eles têm
interesse em realizar uma parceria de pesquisa, especialmente na área de agricultura conosco. O Prof.
Márcio Mesquita está encarregado de ar�cular essas discussões conjuntamente à Diretoria de Relações
Internacionais - DRI. 08. Estamos conversando com a Direção da FUNAPE para esclarecer a questão
das notas fiscais de serviços. Na nota tem a contriubição de ISSQN. no rodapé da NF estabelece que o
vendedor é o subs�tuto tributário. Recomendamos a todos que forem contratar serviços e solicitar



18/03/2022 13:31 SEI/UFG - 2464444 - Ata

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2667756&infra_sistema=1… 2/3

ressarcimento posteriormente que solicitem ao fendedor para especificar no campo de observações da
nota que o "O tomador será o responsável". 09. Teremos um CD extraordinário para a próxima quarta
para tratar do planejamento e da designação de uma comissão que irá tratar do retorno às a�vidades
presenciais na EA. Item 02. Informes das Coordenações. O Coordenador Administra�vo comunicou que a
par�r do dia 20/09 o envio de atestados médicos passou a ser pelo SOUGOV, conforme OFÍCIO CIRCULAR
2 (2336101). Os usuários devem fazer o login pelo site ou instalar o aplica�vo do SOUGOV no celular para
ter acesso a esta funcionalidade. Encerrados os informes, passou-se à fase delibera�va da Reunião. O
Prof. Luis Carlos Cunha Júnior, Editor da Revista PAT comunicou que a Revista irá comemorar os cinquenta
anos de existência e iremos fazer um evento cien�fico para comemorar esta realização e todos estão
convidados. Item 03. Apreciação da Ata da Reunião realizada no dia dezenove de agosto de 2021, Sessão
Ordinária. Documento SEI! (2328052). Em discussão e em votação foi aprovada por
unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2416898). Item 04. Apreciação da Ata da Reunião realizada no dia oito
de setembro de 2021, Sessão Ordinária Nº 009/2021, Documento SEI! (2365879). Em discussão e em
votação foi aprovada por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2467337).  Item 05. Homologação das
decisões da Direção tomadas ad referendum do Conselho Diretor entre 08/09 e 13/10/2021, Documento
Sei! (2402228). Em discussão e em votação ad decisões foram homologadas por unanimidade. Cer�dão
de Ata EA (2417035).  Item 06. Apreciação das Ações de Extensão aprovadas pela Comissão que Coordena
as Ações de Extensão da Escola de Agronomia - CAEX. Planilha EA (2403909). Em discussão e em votação,
as ações de extensão foram aprovadas por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2417129).  Item
07. Apreciação dos Projetos de Pesquisa aprovados pela Comissão de Pesquisa da Escola de Agronomia.
Documento SEI! (2403917). Em discussão e em votação os Projetos de Pesquisa foram aprovados por
unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2417667).  Item 08. Eleição para os cargos de Diretor e Vice-Diretor da
Escola de Agronomia para o Período de Fev. de 2022 a Fev de 2025. O Presidente passou a palavra ao
Coordenador Administra�vo para que conduzisse a eleição. Inicialmente foi feita contagem dos membros
do Colégio Eleitoral presentes, perfazendo o total de sessenta e dois eleitores. Os nomes dos inscritos
para o os cargos de Diretor e Vice-Diretor da Escola de Agronomia estão relacionados na Lista de
Verificação EA (2410205). Dando início à eleição, foi feita a votação para o cargo de Diretor, onde o Prof.
Marcos Gomes da Cunha obteve 55 votos, a Profa. Rosângela Vera obteve 02 votos e o Prof. Rogério de
Araújo Almeida obteve 01 voto. Foram registradas 03 abstenções. Posteriormente passou-se à votação
para o cargo de Vice-Diretor, onde o Prof. Cláudio Fernandes Cardoso obteve 45 votos, a Profa. Francis
Lee Ribeiro obteve 06 votos, o Prof. Gabriel Luis Cas�glioni obteve 06 votos e foram registradas 05
abstenções. Cer�dão de Ata EA (2417690). A Lista tríplice foi enviada à Reitoria por meio do
Processo 23070.055225/2021-16.  Item 09. Processo 23070.041459/2021-78 contendo a abertura de
Concurso para a carreira de Professor Titular do Magistério Superior, Classe "E" impetrado pela Profa.
Francis Lee Ribeiro da Escolade Agronomia da UFG. Inicialmente foi apreciado o Parecer 89 (2361426) da
CAD, favorável à submissão submeter à avaliação de memorial ou defesa de tese acadêmica inédita,
conforme Ar�go 48 (Resolução CONSUNI nº 18/2017). Posteriormente foi apreciada a proposta de
composição da Comissão Especial de Avaliação - CEA apresentada no Documento SEI! (2410423), a ser
composta da seguinte forma:  Presidente: Prof. Renato Pinto da Silva Júnior (UFG/Escola de
Agronomia); Membros externos: Prof. João Eustáquio de Lima (Departamento de Economia Rural –
UFV); Prof. Joel Orlando Bevilaqua Marin (Centro de Ciências Rurais – UFSM); Prof. Jeferson de Castro
Vieira (Faculdade de Ciências Econômicas – PUC-GO);  Suplentes: Prof. Marcos Gomes da Cunha
(UFG/Escola de Agronomia) e Prof. Francisco Itami Campos (PPG em Sociedade, Tecnologia e Meio
Ambiente – Centro Universitário de Anápolis). Por fim, foi apreciada a proposta de Cronograma para o
referido concurso conforme apresentado na Planilha EA (2410315). Em discussão e em votação todos os
documentos foram aprovados por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2467622). Foi emi�da a PORTARIA
SEI 191 (2467684) para nomeação da Comissão Especial de Avaliação - CEA.  Item 10. Apreciação da
Comissão Organizadora do Concurso para contratação de Prof. Efe�vo na Área de Administração Rural. O
Presidente comunicou que este edital irá repor a vaga gerada pelo pedido de exoneração do Prof.
Marcelo e informou que a comissão será composta pela Profa. Cleonice Borges de Souza como
Presidente, Prof. Klaus de Oliveira Abdala e Prof. Clayton Luis de Melo Nunes. Em discussão e em votação
a composição da comissão organizadora foi aprovada por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2468026).  
Item 11. Proposta de composição da Comissão Organizadora do Concurso para contratação de Prof.
Efe�vo na Área de Agricultura. O Presidente comunicou que este edital irá ocupar a vaga gerada pela
aposentadoria do Prof. Paulo Alcanfor Ximenes e informou que foram indicados a Profa. Patrícia Pinheiro
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da Cunha como Presidente, o Prof. Rommel Bernardes da Costa e a Profa. Marivone Moreira dos Santos
para comporem a referida comissão. Em discussão e em votação a composição da comissão organizadora
foi aprovada por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2468099).  Item 12. 23070.034146/2021-63 - Recurso
contra revisão de nota do componente "Manejo de Vegetação de Na�vas" de responsabilidade da Profa.
Sybelle Barreira, impetrado pela discente Rayele Mayara Macedo de Oliveira. O Presidente concedeu a
palavra ao relator, Prof. Matheus Peres Chagas que apresentou o Parecer (2373480) da Comissão
responsável por analisar o recurso de revisão de nota do Componente "Manejo de Vegetação de Na�vas"
de responsabilidade da Profa. Sybelle Barreira, impetrado pela discente Rayele Mayara Macedo de
Oliveira que após se reunir recomenda a manutenção da nota atribuída pela docente responsável pela
oferta do componente curricular à interessada. Em discussão e em votação o parecer foi aprovado por
unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2468152).  Item 13. 23070.034450/2021-19 - Recurso contra revisão de
nota do componente "Manejo de Vegetação de Na�vas" de responsabilidade da Profa. Sybelle Barreira,
impetrado pelo discente Marcelo Augusto Araujo Rabelo. O relator Prof. Matheus Peres Chagas
apresentou o Parecer (2373469) da Comissão responsável por analisar o recurso de revisão de nota do
Componente "Manejo de Vegetação de Na�vas" de responsabilidade da Profa. Sybelle Barreira,
impetrado pelo discente Marcelo Augusto Araujo Rabelo que após se reunir recomenda a manutenção da
nota atribuída pela docente responsável pela oferta do componente curricular ao interessado. Em
discussão e em votação o parecer foi aprovado por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2468221).  Item
14. Revisão do Regulamento de Estagio do Curso de Agronomia - (2405198) O Presidente concedeu a
palavra ao Prof. Alisson Neves Harmyans Moreira que apresentou as alterações propostas no
Regulamento. Após, seguiu-se extensa discussão relacionada à aplicação da legislação no que pese à
assinatura de alguns documentos e na necessidade de inclusão de outros no processo de Estagio dos
discentes no SEI. Considerando que os conselheiros não estavam suficientemente esclarecidos para votar
a pauta o Presidente re�rou o item da pauta para que seja feita uma consulta à PROGRAD e
posteriormente apreciado em outra reunião.  Item 15. Outros Assuntos. O Prof. Marcos agradeceu a todos
que par�ciparam do processo de consulta à comunidade e à eleição no CD para a Direção da EA no
período de 2022 a 2025. Agradeceu aos votos de confiança depositados na permanência desta Direção
por mais quatro anos e comentou que ele e o Prof. Cláudio estão sempre disponíveis para contribuir no
desenvolvimento da EA. O Prof. Cláudio corroborou a fala do Prof. Marcos e enfa�zou sua dedicação em
contribuir com o desenvolvimento da EA. O Presidente comentou ainda que a Direção da EA equipou
uma sala piloto para ministrar aula híbrida, com o quadro e transmissão aos alunos à distância. Os
docentes interessados poderão agendar um horário com o Thiago para u�lizar e avaliar a sala. 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 23070.059135/2021-96.

Documento assinado eletronicamente por Claudio Fernandes Cardoso, Vice-Diretor, em
21/12/2021, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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