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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

ATA EA 14/2021

ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR (CD) DA ESCOLA DE AGRONOMIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - EA/UFG - ANO 2021, SESSÃO ORDINÁRIA. Aos dez de novembro do
ano de dois mil e vinte e um (10/11/2021), 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.
014/2021, previamente expedida no Processo SEI 23070.054784/2021-09. À oportunidade, es�veram
presentes os membros que assinaram a Lista de Presença (com direito a voz e voto) EA
(2479703). Professores em Acordo de Cooperação Técnica: Michiel Wichers. Ainda se fizeram presentes:
O Prof. da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas - FACE, Moisés Ferreira
da Cunha, os Professores Subs�tutos Eder Marques e Mariana Pires Franco e os discentes Artur Nogueira
Rangel, Gabriel Antônio da Silva e Ta�ane Mar�ns Rosa.Apresentaram jus�fica�va de ausência: Eliana
Paula Fernandes Brasil. Eliana Paula Fernandes Brasil, Jaqueline Magalhães Pereira, Rita Maria Devós
Ganga e Simone Gonçalves Sales Assunção Em período de Licença ou Afastamento: Leonardo Santos
Collier. Em gozo de Férias: Luis Carlos Cunha Júnior e Maria Ássima Bi�ar Gonçalves. 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 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. 02. Faremos um controle para estabelecer
um horário da semana para conversar com as coordenações de curso de graduação, de Setor e de Pós-
Graduação fora das quartas feiras, que estão bem estabelecidas com reuniões de CD, dos Programas de
Pós-Graduação, NDEs e Coordenações de setores. Precisamos definir esta previsão para o próximo
semestre, quando toros os horários de aulas es�verem definidas. Estas reuniões terão o obje�vo de
tratar de questões rela�vas às questões administr�vas e acadêmicas na EA. 03. fizemos a reforma da
an�ga sede do PPGA para servir como centro de estudos e de convivência dos alunos de pós-
graduação. 04. Todos os planos de ensino devem ser encaminhados até o dia 25/11 para que eles sejam
analisados dentro da Semana Pedagógica pelos Núcleos Docentes Estruturantes - NDEs. Item 02.
Informes das Coordenações. A Coordenadora de Internacionalização Ta�anne Ferreira de Oliveira
comunicou que a Escola de Agronomia irá receber em 2022 alunos de várias nacionalidades e pedimos o
apoio e acolhimento de todos a estes alunos. A Consa. Mara Rúbia comentou sobre a necessidade de
es�mular estes alunos de internacionalização a frequentar os laboratórios e outros espaços de estudos
para que eles se integrem de forma mais efe�va em nossos ambientes e comunicou que está adaptando
um espaço no Laboratório de Nematologia para desenvolver ações dessa natureza. O Vice-Diretor Prof.
Cláudio Fernandes Cardoso comunicou que a Direção espera receber dos colegas sugestões de pauta
para a Semana Pedagógica, que ocorrerá de 29/11 a 04/12 e enfa�zou a necessidade de ter uma atenção
redobrada aos planos de ensino para que sejam apreciados no CD desta Semana. O prazo de
consolidação da oferta dos componentes curriculares no SIGAA será até o dia 16/11 e precisamos
cumprir este prazo para não prejudicarmos o período de matrícula dos discentes. O Coordenador do
Curso de Engenharia de Alimentos, Prof. Francielo Vendruscolo solicitou a Inclusão de ponto de
pauta: Plano de Ensino do Curso de Engenharia de Alimentos - "ESA0497 - Tópicos II - Alimentos
Funcionais" para 2021/3. Aprovado por consenso. A Adufg. solicitou um momento para falar com todos
sobre alguns informes e a PEC32. O Presidente sugeriu que após a finalização do CD a fala será des�nada
à ADUFG e os interessados em par�cipar da discussão poderão permanecer na chamada. Encerrados os
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informes, passou-se à fase delibera�va da Reunião. Item 03. Apreciação da Ata da Reunião realizada
no dia vinte e sete de setembro de 2021, Sessão Ordinária Nº 10/2021 - Ata 10 (2411107). Em discussão
e em votação, foi aprovada com duas abstenções. Cer�dão de Ata EA (2484320) O  Item 04. A Ata da
Reunião ordinária ocorrida no dia 13/10/2021 foi re�rada da pauta para ajustes e será apreciada na
próxima reunião do CD. Item 05. Homologação das decisões da Direção tomadas ad referendum do
Conselho Diretor entre 13/10 e 10/11/2021 - Documento SEI! 2468359. Em discussão e em votação, as
decisões foram homologadas após ajustes realizados no Referendo Nº 45/2021 Aprovado com três
abstenções Cer�dão de Ata EA (2484605).  Item 06. Apreciação das Ações de Extensão aprovadas pela
Comissão que Coordena as Ações de Extensão da Escola de Agronomia - CAEX, Documento SEI!
(2468893). Em discussão e em votação, as Ações de Extensão foram aprovadas com o registro de uma
abstenção. Cer�dão de Ata EA (2492484). O Item 07, referente aos projetos de pesquisa foi re�rado de
Pauta por não haver documentos a serem apreciados. Item 08. Recomposição da Comissão de Avaliação
Docentes - CAD III, Prof. Titular. O Presidente comunicou que a Profa. Mara Rúbia deixa a Comissão e o
Prof. Gilmarcos passa a subs�tuí-la. Também fazem parte da CAD III o Prof. Wilson Mozena e o Prof. Celso
José de Moura, que passará à Presidência da Comissão também faz parte desta comissão. Cer�dão de Ata
EA (2492547). Item 09. Composição da Comissão Interna de Avaliação dos Projetos de Ensino da Escola
de Agronomia. A Profa. Adriana Teramoto comentou que é necessário a criação de uma Comissão Interna
de Avaliação dos Projetos de Ensino com a par�cipação de um representante de cada curso para a
avaliação das propostas dos projetos. Após, a Profa. Adriana Teramoto respondeu a algumas perguntas
relacionadas ao formato dos projetos de ensino e dos critérios de avaliação dos projetos e distribuição da
bolsas de monitoria entre os três cursos da EA. Encerradas as discussões, o Prof. Cláudio Fernandes
Cardoso se propôs a representar o Curso de Engenharia de Alimentos na referida Comissão, ficando
composta também pela Profa. Adriana Teramoto, como Presidente, e do Prof. Matheus Peres Chagas. Em
votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2493467). Após a realização do
CD, o Setor de Engenharia de Alimentos propôs a subs�tuição do Prof. Cláudio pela Profa. Rosângela
Vera. A Direção da EA emi�u a Cer�dão de Aprovação Ad Referendum EA (2493569) para aprovar a
subs�tuição do Prof. Cláudio pela Profa. Rosângela, e a PORTARIA SEI 200 (2504565) para designar a
referida Comissão. Considerando a presença do Prof. Moisés Ferreira da Cunha na video-conferência, o
Presidente propôs a inversão de pauta para a apresentação do Item 12. Parceria da UFG com o Governo
do Estado de Goiás para a gestão do sistema de Educação Profissional e Tecnológica do Estado. Com a
palavra, o Prof. Moisés fez um relato acerca da Parceria com o Governo do Estado para a gestão dos
programas Escola do Futuro e Colégio Tecnológico do Estado de Goiás - COTEC. Apresentou uma gama de
serviços de formação que serão ofertados a diversos público, parcerias que estão sendo contruídas e
apresentou uma série de possibilidade de desenvolvimento de ações onde os pesquisadores da UFG
poderão atuar. Encerrado seu relato, o Prof. Moisés respondeu alguns ques�onamentos da plenária onde
foram levantados pontos relacionados ao cronograma dos projetos apresentados, formas de par�cipação
dos servidores da UFG por meio de bolsas da FUNAPE e da FRTVE, editais de pesquisa e extensão que
poderão ser captados pelos pesquisadores da UFG. Encerrada a par�cipação do Prof. Moisés na Reunião,
o Presidente agradeceu sua disposição em trazer estes esclarecimentos e comentou acerca da
grandiosidade do projeto e das possibilidades de desenvolvimento de novas ações de pesquisa e
extensão que poderão ser desenvolvidas pela comunidade acadêmica da EA. Item 10. Processo
23070.056575/2021-91 - Indicação da Escola de Agronomia ao Cer�ficado de Reconhecimento CONSUNI.
Foram indicadas a TAE Taís Aragão Ishizawa e a Profa Ta�anne Ferreira Oliveira pela submissão do
trabalho in�tulado "Avaliação dos atributos de qualidade na carne de frango incorporada com extrato
de chenopodium ambrosioides l." no I CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS. O
Presidente comentou ainda que o prazo para as indicações das unidades vai até o dia 22/11, o que
permite ainda que novas propostas sejam encaminhadas e aprovadas ad-referdum do CD. Em discussão e
em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (2539220). Item 11. Processo
23070.050986/2021-73 - Solicitação de reconhecimento da Atlé�ca Malagueta, do Curso de Engenharia
de Alimentos. O Relator Prof.  Diogo Silva Pena apresentou o Parecer (2479649) favorável à proposta. Em
discussão e em votação, o parecer foi aprovado com o registro de uma abstenção. Cer�dão de Ata EA
(2570178). Extra Pauta: apreciação do Plano de Ensino do Curso de Engenharia de Alimentos - "ESA0497
- Tópicos II - Alimentos Funcionais" para 2021/3. Em discussão e em votação a proposta foi aprovada por
unanimidade.  Item 13. Outros Assuntos. A Profa. Sybelle Barreira comentou acerca de um projeto
envolvendo o SEBRAE GO e UFG acerca de parceria para empreendedorismo no agronegócio nas áreas de
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soja, milho suinos bovinocultura entre outros, sendo coodernado pelo Prof. Valdomiro Alcântara da FACE
e solicitou que o Prof. Valdomiro seja convidado ao CD da EA para apresentar este projeto. Encerrado o
CD, o Presidente passou a palavra ao Prof. Flávio Alves da Silva, Presidente da Adufg para falar acerca da
PEC 32. 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2550294 e
o código CRC E85EF81B.
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