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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

ATA EA 15/2021

ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR (CD) DA ESCOLA DE AGRONOMIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - EA/UFG - ANO 2021, SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. Aos dois de
dezembro do ano de dois mil e vinte e um (02/12/2021), 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 Vice-Diretor, Prof. Cláudio Fernandes Cardoso, para apreciação dos
temas da pauta constante da convocação nº. 015/2021, previamente expedida no Processo SEI
23070.063374/2021-41. À oportunidade, es�veram presentes os membros que assinaram a Lista de
Presença EA (2542732). Professores em Acordo de Cooperação Técnica: Michiel Wichers. Ainda se
fizeram presentes o Prof. Subs�tuto Eder Marques, o TAE Marcelo Lavrinha Mendes e a
Discente Fernanda Rezende Borges.Apresentaram jus�fica�va de ausência: Abadia dos Reis Nascimento,
Bruna Mendes de Oliveira, Eliana Paula Fernandes Brasil, Gilberto Alessandre Soares Goulart, Heloína
Teresinha Faleiro, Marivone Moreira dos Santos, Lázaro José Chaves, Patrícia Guimarães Santos Melo,
Patrícia Pereira Pires. Em período de Licença ou Afastamento: Leonardo Santos Collier e Marcio
Mesquita. Em gozo de Férias: Álisson neves Harmyans Moreira, Clarissa Damiani, Diogo Silva Pena,
Fabíolla Xavier Rocha Ferreira Lima, Gislene Auxiliadora Ferreira, Mara Rúbia da Rocha, Rafael Tassinari
Resende, Simone Gonçalve Sales Assunção e Wilson Mozena Leandro. 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: O item 01. Informes da Direção foi re�rado de pauta para que os informes fossem
encaminhados na reunião ordinária do dia 15/12/2021. O Presidente comunicou que a discussão acerca
dos componentes unificados que estava prevista para esta reunião será apresentada em momento
oportuno, visto que alguns elementos ainda não encontram-se suficientemente estabelecidos pela
Gestão Superior da UFG. Após, o Presidente solicitou a inclusão de um ponto de pauta para que seja
apreciada a proposta de criar um projeto de Ensino único para a EA, que irá englobar os cursos de
Graduação de Agronomia, Engenharia de Alimentos e Engenharia Florestal na reunião em curso. Em
votação a proposta de inclusão de pauta foi aprovada por consenso. Item 02. Apreciação dos Planos de
Ensino dos componentes curriculares do Curso de Agronomia da Escola de Agronomia - (2542642). O
Presidente lembrou a todos que os planos de ensino dos componentes a serem apreciados na presente
reunião foram analizados pelo Núcleo Docente Estruturante de cada curso durante a Semana Pedagógica
da EA, que se encerra neste dia e passou a palavra ao Prof. Rommel Bernardes da Costa, que apresentou
o Documento SEI 2542642 com a relação dos Planos de Ensino a serem ofertados pelo Curso de
Agronomia no semestre de 2021/2. Em discussão e em votação, os Planos de Ensino dos Componentes
Curriculares do Curso de Agronomia da Escola de Agronomia para o período de 2021/2 foram
aprovados com o registro de uma abstenção. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2545513).  Item 03. Apreciação
dos Planos de Ensino dos componentes curriculares do Curso de Engenharia de Alimentos da Escola de
Agronomia - (2542654). O Prof. Francielo Vendruscolo apresentou o Documento SEI 2542654 com os
Planos de Ensino dos Componentes Curriculares do Curso de Engenharia de Alimentos para o semestre
le�vo de 2021/2. Em discussão e em votação, foram aprovados por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (SEI
nº 2546321).  Item 04. Apreciação dos Planos de Ensino dos componentes curriculares do Curso de
Engenharia Florestal da Escola de Agronomia - (2542660). O Prof. Carlos Roberto Se�e Júnior apresentou
o Documento SEI 2542660 com os Planos de Ensino do Curso de Engenharia Florestal para o semestre de
2021/2. Em discussão e em votação, foram aprovados com uma abstenção. Cer�dão de Ata EA (SEI nº
2546325).  Item 05. Apreciação dos Planos de Ensino dos componentes curriculares de Serviço ofertados
pela Escola de Agronomia -  (2542673). O Presidente apresentou o Documento SEI 2542673 com os
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Planos de Ensino dos Componentes Curriculares da Escola de Agronomia ofertados a outras unidades
acadêmicas em 2021/2. Em discussão e em votação foram aprovados por unanimidade. Cer�dão de Ata
EA (SEI nº 2546338). Extra pauta. O Presidente comunicou que esta discussão pretente deliberar acerca
da proposta de criação de um Projeto de Ensino da Escola de Agronomia que irá abarcar os planos de
trabalho de todos os cursos da EA. Estabelecer que a Coordenação de Monitoria tenha autonomia para
avaliar os planos de trabalho a serem apresentados pelos docentes e estabelecer que a Comissão Interna
de Avaliação dos Projetos de Ensino da Escola de Agronomia elabore o Projeto dos planos de Ensino da
EA a serem apreciados em CD. Em discussão e em votação, a proposta foi aprovada com o registro de três
abstenções. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2546889). Encerrada a fase delibera�va da reunião, o Presidente
concedeu a fala à plenária, momento em que o Prof. Juarez Patrício de Oliveira Júnior lembrou a todos da
necessidade de preenchimento do SICAD para a emissão do Relatório Anual do Docente. O Prof. Rommel
Bernardes solicitou que seja anexado em todos os prédios avisos quanto à necessidade de uso
obrigatório de máscaras e outros cuidados sanitários relacionadas à pandemia do COVID-19. O Presidente
comunicou que a Direção já soliciou os materiais para garan�r o retorno seguro às a�vidades presenciais
na EA, tendo a devida orientação do Grupo de Trabalho de Saúde. Na sequência, seguiu-se extensa
discussão onde foram abordadas medidas logís�cas e de segurança sanitária acerca do retorno às
a�vidades presenciais, tais como u�lização de equipamentos de transmissão para as aulas híbridas,
demarcação do posicionamento das carteiras em sala de aula, problema de ven�lação de alguns espaços
�sicos e u�lização de aparelhos de ar condicionado, forma de fiscalização do passaporte vacinal, caso
venha a ser consolidado na UFG em defini�vo, u�lização dos espaços de laboratório e afins na EA entre
outros. 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 23070.067397/2021-24.
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