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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

ATA EA 12/2021

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR (CD) DA ESCOLA DE AGRONOMIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - EA/UFG - ANO 2021, SESSÃO ORDINÁRIA. Aos vinte de outubro do
ano de dois mil e vinte e um (20/10/2021), 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.
012/2021, previamente expedida no Processo SEI 23070.054862/2021-67. À oportunidade, es�veram
presentes os membros que assinaram a Lista de Presença (com direito a voz e voto) EA
(2429206). Professores em Acordo de Cooperação Técnica: Michiel Wichers. Ainda se fizeram presentes
A Pró-Reitora de Graduação Jaqueline Araujo Civardi e os discentes Bianca Gomes da Silva, Barbara Vieira
de Moraes, Higor Rodrigues D'amico, Fernando Dias Caetano, Luan Dias Avelino, Marcelo Henrique Vitor,
Maura Oliveira, Murilo Henrique Azevedo, Renata Gomes Simões, Sergio Luis Marques Filho, Sthefany
Natália Oliveira, Suzane Maria Terra e Vitoria Matos de Oliveira. Apresentaram jus�fica�va de ausência:
Eliana Paula Ferandes Brasil, Mara Rúbia da Rocha e Rafael Ba�s�. Em período de Licença ou
Afastamento: Leonardo Santos Collier. Em gozo de Férias:  Nara Rúbia de Moraes Arantes; Sonia Milagres
Teixeira e Vladia Correchel. 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 propôs uma inversão à pauta da Reunião para
conceder, inicialmente, a fala à Pró-Reitora de Graduação Jaqueline Araujo Civardi, para falar acerca da
retomada das a�vidades presenciais na Escola de Agronomia. Com a aquiescência de todos, o Presidente
agradeceu à Profa. Jaqueline por se disponibilizar a par�cipar desta reunião na EA e destacou o trabalho
que a Pró-Reitoria de Graduação vem desenvolvendo na coordenação e orientação das unidades
acadêmicas, tanto nas a�vidades remotas como no planejamento para o retorno às a�vidades
presenciais. Com a palavra, a Profa. Jaqueline Civardi fez um breve relato acerca das decisões tomadas
pelo Conselho Universitário - CONSUNI e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPEC que tem
direcionado os trabalhos na UFG durante este período de pandemia e também relatou algumas
a�vidades que estão sendo desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho de planejamento do retorno das
a�vidades presenciais, tais como a definição de ações para garan�r a segurança tanto dos servidores
como dos estudantes em a�vidades presenciais na UFG, redução do distanciamento das carteiras em
salas de aula e laboratórios de um metro e meio para um metro de distância, elaboração dos planos de
ensino dos componentes para definir o formato da oferta dos componentes curriculares em a�vidades
remotas, presenciais e/ou em formato híbrido, detalhamento da estruturação dos planos de ensino entre
outros pontos. Encerrada sua fala, a Profa. Jaqueline Civardi respondeu a uma série de ques�onamentos
levantados pela plenária, tais como retorno das aulas prá�cas, retorno do funcionamento do Restaurante
Universitário, estruturação dos planos de ensino de componentes curriculares, exigência do passaporte
de vacinação para as a�vidades presenciais na UFG, definição do distanciamento nas salas de aula
presenciais, normalização do transporte público para o Campus Samambaia entre outras. Encerrada a
par�cipação da Profa. Jaqueline Civardi o Presidente agradeceu novamente sua disposição em trazer
estes esclarecimentos ao Conselho Diretor da EA e solicitou a inclusão de dois pontos de pauta, o
primeiro para apreciar a composição da Coordenação de Programas e Projetos de Graduação e também a
proposta de renovação da Coodenação de Assuntos Estudan�s na Escola de Agronomia. Havendo a
concordância de todos acerca da inclusão dos dois itens à pauta, o Presidente passou ao Item 01.
Informes da Direção. 01. A Fundação de Desenvolvimento de Tecnópolis - FUNTEC, presidida pelo Prof.
Lázaro Henrique foi credenciada junto à UFG que irá servir às ações acadêmicas nos moldes da FUNAPE e
FRTVE. 02. No dia 07/11 a energia da EA será cortada para a ligação das usinas fotovoltaicas, e embora
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esta data seja em um domingo, é importante que todos os que desenvolvam projetos de pesquisa fiquem
atentos a esta situação. 03. A Direção da EA par�cipou de uma reunião no dia 19/10 com os docentes da
EVZ para finalizar o PPC do curso de Veterinária. Todos estão convidados para par�cipar da apresentação
deste PPC, no dia 30 de outubro, a par�r das 08h30min, que apresentará um projeto inovador de ensino,
dividido por módulos. As inscrições serão realizadas por meio do link: h�ps://evz.ufg.br/n/147414-2-
seminario-bases-pedagogicas-para-reformulacao-dos-cursos-de-medicina-veterinaria-e-zootecnia-da-
evz. Item 02. Informes das Coordenações. Não houve informes. Item 03. Revisão do Regulamento de
Estagio do Curso de Agronomia - (2405198). Em discussão, a Consa. Rita Maria Devós Ganga fez algumas
ponderações acerca de questões legais que envolvem a impressão e assinatura de documentos �sicos,
como a necessidade de manutenção do Relatório de Estágio Impresso na documentação de estágio dos
alunos. Após, foram levantados outros pontos relacionados aos documentos que devem ser inseridos no
processo de estágio a serem inseridos no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, bem como à
manutenção de arquivos �sicos com parte da documentação de estágio. Não havendo segurança quanto
a alguns pontos da Proposta de Regulamento de Estágio, o Presidente solicitou a re�rada deste item da
pauta do CD para que a coordenação de estágio da EA faça uma consulta à PROGRAD para dirimir os
ques�onamentos levantados, proceda uma discussão preliminar acerca deste documento no Núcleo
Docente Estruturante, NDE do Curso de Agronomia e apresente este item em outra reunião do CD. Após
passou-se à apreciação dos dois pontos Extra pauta. A PROGRAD encaminhou o processo
23070.054570/2021-24 que ex�ngue a Comissão de Monitoria e cria em seu lugar a Coordenação de
Programas e Projetos de Graduação. Os então coordenadores de Monitoria, Profa Adriana Teramoto e o
Prof. Matheus Peres Chagas, que estavam à frente da Coordenação de Monitoria se propuseram a dar
sequência no trabalho, agora nesta nova comissão. Em discussão e em votação a proposta de designação
da Profa. Adriana Teramoto, como Coordenadora, e do Prof. Matheus Peres Chagas, como Vice-
Coordenador de Programas e Projetos de Graduação da Escola de Agronomia com mandato de dois anos
a par�r de 20/10/2021 foi aprovada por unanimidade, Cer�dão de Ata EA (2432269). Após, passou-se à
apreciação da proposta de recondução da Profa. Marcela Pedroso Mendes Resende, como
Coordenadora, e da Profa. Adriana Régia Marques de Souza como Vice-Coordenadora de Assuntos
Estudan�s na Escola de Agronomia nos termos da PORTARIA Nº 5668, DE 11 DE OUTUBRO DE 2019,
Documento SEI! 0938635 e da PORTARIA Nº 2500, DE 03 DE MAIO DE 2019, documento SEI! 0639660.
Em discussão e em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2432306).
Encerrados os pontos extra pauta, passou-se à apreciação do  Item 04. Planejamento das A�vidades
Presenciais na Escola de Agronomia. Inicialmente o Presidente comunicou que as discussões relacionadas
ao retorno das a�vidades presenciais estão baseadas em norma�vas já aprovadas pela UFG conforme
apresentados previamente a todos na Convocação EA (2411938). Após, propôs a criação de uma
Comissão Interna de Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Retomada das A�vidades Presenciais
na Escola de Agronomia, a ser composta pelo Vice-Diretor da EA como presidente, dos coordenadores
dos cursos de graduação da EA, Coordenadores de Setor e um membro de cada NDE dos cursos de
graduação. Em discussão, foram propostos a inclusão dos Coordenadores dos Programas de Pós-
graduação da EA,  de um técnico administra�vo e de um discente e da Profa. Eli Regina, responsável pela
elaboração do mapa de ocupação de salas de aulas da Escola de Agronomia. A Técnica de Laboratório
Anna Paula Marques se candidatou a par�cipar da comissão e também o Discente Gabriel Ribeiro da
Costa também se inscreveu. Em votação, a proposta de composição da referida Comissão foi aprovada
por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2432528) e PORTARIA SEI 163 (2433129). A conselheira Rita Maria
ques�onou acerca das ações relacionadas à questão da segurança na retomada das a�vidades
presenciais. Em resposta, o Presidente comentou que a EA já tem uma Comissão Interna de Saúde e
Segurança do Servidor Público vinculada ao SIASS. Esta comissão tem condições de desempenhar estas
ações. Na sequência, o Presidente comentou que os planos de ensino deverão definir se a oferta dos
componentesserá presencial, híbrida ou remota. Esta definição será necessária para a organização do
mapa de salas da EA. Estes planos de ensino serão avaliados pelo NDE de cada curso durante a Semana
de Planejamento Pedagógico e precisam ser encaminhados à Coordenação de cada curso de graduação
até o dia  25/10. A Direção da EA equipou uma sala de aula piloto com equipamentos para a transmissão
simultânea da aula, possibilitando o sistema híbrido, onde parte da turma poderá estar presencialmente
na sala enquanto o restante da turma acompanhará as aulas em tempo real por videoconferência. O
Presidente comunicou que o Prof. Clayton Luis de Melo Nunes lecionou algumas aulas nesta sala piloto e
o convidou para dar seu depoimento acerca da experiênica. O Prof. Clayton comentou que os alunos que
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par�ciparam das aulas presenciais reportaram que �veram melhor aproveitamento na absorsão do
conteúdo em relação às aulas remotas e que diversos alunos se propuseram a par�cipar das aulas
presenciais. Comentou ainda que a transmissão em tempo real conseguiu captar bem tanto o som como
as imagens do professor, da lousa e dos vídeos que foram exibidos durante a aula por meio remoto. O
Presidente comentou que, caso haja demanda, a Direção tem condições de equipar algumas salas com
esta estrutura e disponibilizou a sala piloto para que outros docentes realizem testes com esta estrutura
antes de definirem o modelo de aulas no Plano de Ensino de seus componentes. O Prof. Rommel
Bernardes da Costa pediu a palavra para comunicar que os professores que ministram componenes de
serviço devem encaminhar seus planos de ensino até o dia 25/10 para serem validados pela Vice-Direção
da EA e ofertados em tempo hábil aos alunos de outros cursos. O Presidente respondeu a alguns
ques�onamentos encaminhados pela lista de discussão da reunião. A Profa. Magda Beatriz de Almeida
Ma�eucci comentou sobre a redução do distanciamento proposta pelo GT de trabalho de retomada das
a�vidades presenciais de redução do espaçamento mínimo entre as carteira de um metro e meio para
um metro e sugeriu que o CD tomasse uma decisão mais segura e man�vesse o distanciamento para um
metro e meio para o semestre de 2021/2 por medidas de segurança. Na sequencia, desenvolveu-se
extensa discussão acerca do formato da oferta dos componenstes curriculares para 2021/2 e acerca da
redução dos espaçamento mínimo de 1,5 M para 1,0 M conforme apresentado pela Profa. Jaqueline
Civardi onde foram levantados os seguintes pontos: 01. O espaçamento mínimo das cadeiras nas salas de
aula presenciais 1,5 M irá permi�r que as salas de aula, que têm capacidade em torno de quarenta a
cinquenta pessoas terão em torno de 15 a 20 pessoas, o que irá interferir no formato das aulas
presenciais e no tamanho das turmas ofertadas pelo docente; 02. a redução do espaçamento mínimo das
cadeiras para 1 M possibilitará a ocupação de cada sala com pra�camente noventa por cento de sua
capacidade; 03. A organização das aulas em  formato hibrido irá dificultar a logis�ca dos alunos, que
poderão ter uma aula em formato presencial em um horário e outra aula em formato remoto já no
horário seguinte; 04. A estruturação das aulas da pós-graduação deverão seguir os mesmos parâmetros
das aulas ofertadas na graduação?; 05. A Comissão Interna de Planejamento, Monitoramento e Avaliação
da Retomada das A�vidades Presenciais na EA deverá direcionar seus esforços para atender as
demandas, prioritariamente, dos professores que ofertarem seus componentes inicialmente em formato
presencial, e na sequência os formatos híbrido e então, o remoto; 06. A estruturação do calendário
semanal de aulas deve se atentar em colocar aulas presenciais na sequência uma das outras, para que os
alunos consigam se organizar melhor durante a semana de aulas; 07. Exigência do passaporte de
vacinação para permi�r a circulação de pessoas nos ambientes da EA, bem como de toda a UFG; 08.
Necessidade constante de reforço das questões de segurança estabelecidas no Protocolo de
Biossegurança durante as a�vidades presenciais; 09. O retorno das a�vidades presenciais da turma
especial do PRONERA deverá ser especialmente avaliado em função do deslocamento que os discentes
têm de suas localidades e sua permanência no alojamento da EA; 10. Proposta de estruturação de um
formulário eletrônico para que os professores encaminhem de forma organizada o formato de oferta de
seus componentes. Encerradas as discussões, passou-se à deliberação da proposta encaminhada pela
Profa. Magda, de manutenção do espaçamento mínimo das cadeiras em 1,5 M em a�vidades presenciais.
O Presidente propôs que os conselheiros escolham entre as duas propostas levantadas: Proposta
1: manutenção do espaçamento mínimo das cadeiras em 1,5 M e Proposta 2: Seguir o que determina a
Comissão de Segurança, com distanciamento mínimo de 1 M entre carteiras. Em votação a Proposta 1, de
manutenção do espaçamento mínimo de 1,5 M, recebeu quarenta votos. A Proposta 2, de
distanciamento mínimo de 1 M entre carteiras, recebeu cinco votos e houve o registro de vinte e sete
abstenções. Cer�dão de Ata EA (2433309). 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 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2468348 e
o código CRC FC0F11CA.
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