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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

ATA EA 13/2021

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR (CD) DA ESCOLA DE AGRONOMIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - EA/UFG - ANO 2021, SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. Aos quatro de
novembro do ano de dois mil e vinte e um (04/11/2021), às treze 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. 013/2021, previamente expedida no Processo SEI 23070.058177/2021-18. À
oportunidade, es�veram presentes os membros que assinaram a Lista de Presença EA (2464114). Ainda
se fizeram presentes os Professores. Subs�tutos Eder Marques, Mariana Pires Franco e Raylla Pereira de
Lima, os TAEs Bruno Barbosa Mar�nelli e Marcelo Lavrinha Mendes e os discentes Arielly de Assis
SilvaAmanda Cris�na Borges, Alecsander Melo, Filipe de Oliveira Nunes, Marcos Lopes Rodovalho
e Pauliene de Oliveira. Apresentaram jus�fica�va de ausência: Jaqueline Magalhães Pereira, Michiel
Wichers Wichers e Rafael Ba�s�. 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. Item 01. Informes da Direção. A
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas está trabalhando na atualização da resolução que norma�za a
contratação de professores na UFG e assim que esta resolução es�ver aprovada a PROPESSOAS irá dar
con�nuidade no concurso para a contratação do professor que irá ocupar a vaga gerada pelo Prof.
Marcelo no Setor de Desenvolvimento Rural. 02. Dia 07/11 a energia vai ser cortada para ligação das
usinas fotovoltaicas da EA. 03. A Direção da EA está revisando todos os procedimentos de ro�na dos
sistemas de segurança da EA em parceria com a Secretaria de Promoção da Segurança e Direitos
Humanos da UFG - SDH. Foi encaminhado um e-mail com a proposta e esperamos manifestações dos
servidores. 04. Ainda temos problemas com cachorros na EA. Um grupo de cães ficavam na guarita e
causaram alguns incidentes. Criamos um abrigo improvisado e estamos cuidando deles. Um pequeno
grupo de servidores estão nos ajudando a custear alimentação, remédios e vacinas a estes animais e
estamos buscando doá-los. Quem puder nos auxiliar com recursos para o cuidado dos animais
agradecemos muito. 05. O TAE Wiliam Silva do Nascimento tomou posse semana passada e irá atuar na
Secretaria de Pós-Graduação juntamente com o Alfredo. Também a Profa. Lívia Thaís Moreira de
Figueiredo tomou posse semana passada e está atuando no Setor de Eng. Florestal. 06. A direção da
Escola de Agronomia recebeu um o�cio acerca da renovação das representações de TAEs e Discentes no
Conselho Diretor da EA e em breve teremos novas eleições para estas representações. Item 02. Informes
das coordenações. O Prof. Francielo Vendruscolo solicitou o envio dos Planos de Ensino até o dia 12/11
para avaliação dos documentos pelos Núcleos Docentes Estruturantes - NDEs de cada curso. O
Coordenador Administra�vo Wanderli Gonçalves dos Santos comunicou que a PROPESSOAS encaminhou
a Portaria 3240/2021 que estabelece, a par�r de 15/10/2021 novas regras para o registro de frequência
de servidores contendo, entre outras alterações, o encerramento do formato de trabalho Semi-
presencial. Após, o Coord. Administra�vo respondeu a alguns ques�onamentos dos presentes acerca de
questões prá�cas rela�vas à frequência dos servidores. A Coordenadora da CAEX, Profa. Heloína
Teresinha Faleiro solicitou a todos o envio dos elatórios final e parcial de avaliação das ações de extensão
para que estes registros possam constar no Relatório Anual do Docente - RADOC. Item 03. Definições de
conceitos de oferta Presencial, Híbrida e Remota nos componentes curriculares dos cursos da EA. O
Presidente apresentou o Documento SEI (2567920) com o conceito dos termos "a�vidades Presenciais,
Híbridas e Remotas". Em discussão foram levantados alguns ques�onamentos relacionados à oferta de
componentes para 2021/2. Em discussão, foi esclarecido que até o dia 16 de janeiro de 2022 toda a
oferta de a�vidades será remota, conforme os planos de ensino já aprovados e a par�r de 17 de janeiro
os planos de ensino deverão prever o �po de oferta em que cada componente será ofertado. Foi
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ques�onado também se a EA terá salas devidamente preparadas para ofertar aulas híbridas, com parte
dos alunos de forma presencial na sala e transmissão online ao restante dos alunos da turma. O
Presidente comunicou que o custo de preparação de cada sala para a oferta de ensino presencial com
transmissão remota em tempo real gira em torno de um mil e trezentos reais e algumas salas poderão ser
preparadas e destacou que necessita da manifestação do interesse dos docentes em u�lizar esses
equipamentos para avaliar a capacidade de atendimento dessa demanda. Considerando também a
quan�dade de alunos por sala é provavel que seja inviável a manutenção de avaliações presenciais em
todos os componentes caso sejam ofertados de forma híbrida. Com relação às a�vidades dos
laboratórios, a capacidade de cada laboratório foi reduzida em função do distanciamento entre pessoas.
Encerradas as discussões, passou-se à aprovação das definições apresentadas no Documento SEI
(2567920). Em votação, as definições foram aprovadas com o registro de doze abstenções. Cer�dão de
Ata EA (2567923). Item 04. Forma de oferta dos Planos de Ensino dos Componentes Curriculares da
Escola de Agronomia para 2021/2 conforme apresentado na Planilha EA (2567922). Em discussão e em
votação, a forma de oferta dos Planos de Ensino dos Componentes Curriculares da Escola de Agronomia
para 2021/2 conforme apresentado na Planilha EA (2567922) foi aprovada por unanimidade. Cer�dão de
Ata EA (2567924). Item 05. Reavaliação do distanciamento após relatos de alguns dos professores
interessados em ofertar componentes curriculares presenciais e posicionamento dos ins�tutos em adotar
o distanciamento recomentado pelo GT de saúde. O Presidente comunicou que esta solicitação par�u de
docentes que pretentem ofertar seus componentes de forma presencial contudo terão que abrir duas ou
até três turmas para o mesmo componente em função da capacidade das salas. Destacou ainda que
outras unidades estão seguindo as definições propostas pelo GT de Saúde e mantêm o espaçamento
mínimo de um metro por aluno em seus componentes, o que tem trazido dificuldades de organização das
salas tanto para os componentes de serviço da EA ofertados para outras unidades como dos
componentes de serviço da EA ofertados a outras unidades. Em discussão e em votação a proposta de
redução de 1,5 para 1 metro do distanciamento das carteiras em salas com a�vidades presenciais foi
aprovada com cinco votos contrários e o registro de treze abstenções. Após, o Presidente comunicou que
alguns professores o procuraram para tratar de questões de responabilização civil relacionadas a
possíveis surtos de COVID 19 durante as a�vidade presenciais e ressaltou que os componentes são
aprovados pelo Conselho Diretor em consonância com a legislação vigente e as normas estabelecidas
pela UFG e que em momento algum a pessoa do profissional será responsabilizada por questões que são
de ordem ins�tucional, resguardado o fato de que o mesmo servidor esteja seguindo os preceitos
estabelecidos. Precisamos evitar que os alunos migrem de a�vidades presenciais para remotas no mesmo
dia de aula. As coordenações de curso irão dar prioridade às aulas presenciais, depois às híbridas e, por
fim, irá organizar as a�vidades remotas no cronograma semanal de aulas. 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.
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