
18/03/2022 13:30 SEI/UFG - 2569772 - Ata

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2781712&infra_sistema=1… 1/3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

ATA EA 16/2021

ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR (CD) DA ESCOLA DE AGRONOMIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - EA/UFG - ANO 2021, SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. Aos quinze de
dezembro do ano de dois mil e vinte e um (15/12/2021), 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 Diretor, Prof. Cláudio Fernandes Cardoso, para apreciação dos temas da
pauta constante da convocação nº. 015/2021, previamente expedida no Processo SEI
23070.059135/2021-96. À oportunidade, es�veram presentes os membros que assinaram a Lista de
Presença EA 2576969. Professores em Acordo de Cooperação Técnica: Michiel Wichers. Ainda se fizeram
presentes o Prof. Subs�tuto Eder Marques e o TAE Marcelo Lavrinha Mendes. Apresentaram jus�fica�va
de ausência: Eliana Paula Fernandes Brasil, Mara Rúbia da Rocha e Rosângela Vera. Em período de
Licença ou Afastamento: Leonardo Santos Collier. Em gozo de Férias: Celso José de Moura, Clayton Luiz
de Melo Nunes, Francis Lee Ribeiro, Juarez Patrício de Oliveira Júnior, Miriam Fontes Araújo Silveira, Nori
Paulo Griebeler, Rommel Bernardes da Costa, Simone Gonçalves Sales Assunção e Sonia Milagres
Teixeira. 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 deu início à reunião. Item 01. Informes da Direção. 01. O Servidor
Marcos Goes retornou de seu doutorado em Portugal e solicitou sua remoção para a SRI. A Propessoas
disponibilizou a servidora Ta�ana Cris�na Ribeiro, que irá tomar posse no início de 2022. 02. A Direção
par�cipou de uma reunião com a Agência de Meio-Ambiente do Município de Goiânia - AMMA, para
renovar o convênio do Viveiro Florestal da UFG. 03. A proposta de abertura de um curso de Agroecologia
apresentado no Edital emi�do pela UFG para a oferta de novas vagas docentes ficou como primeira
suplente e se �vermos nova alocação de vagas provavelmente ela passará a ser contemplada. 04. A
Direção da EA par�cipou de uma reunião com a Associação Nacional de Soja Responsável. Esta
organização confere selo de qualidade para o produtor de soja. Ela é sem fins lucra�vos mas amplia a
possibilidade de negócios do setor de soja e, em contrapar�da, aos nossos recém egressos. 05. Todos os
servidores da EA devem se atentar para realizar seu registro de assinatura eletrônica por meio do
Protocolo RNP, ofertado pela SETI/UFG. 06. Nos úl�mos dias, a Direção da EA aprovou ad referendum a
indicação de nossos representantes no CREA. O prazo para a indicação foi de apenas quatro dias, fato que
jus�ficou a aprovação sem a manifestação formal do CD. Diante do espoxto e do que já havia sido
acordado na úl�ma indicação, foi indicado um Titular da Engenharia Florestal e suplente da Agronomia.
07. Devemos nos atentar no cuidado com o relacionamento com nossos discentes e colegas de trabalho.
Recentemente recebemos demandas da ouvidoria no que tange a este tema e nos vem o alerta para que
as regulamentações da UFG sejam seguidas, os planos de ensino devem ser respeitados para que não
haja constrangimentos entre docentes e discentes. Item 02. Informes das Coordenações. Não havendo
informes por parte das coordenações passou-se à fase delibera�va da Reunião. Item 03. Apreciação da
Ata da Reunião Ordinária ocorrida no dia 13/10/2021, Ata CD 011/2021. O Presidente apresentou o
Documento SEI (2464444). Em discussão e em votação, a ata foi aprovada com o registro de duas
abstenções. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2587418).  Item 04. Apreciação da Ata da Reunião ordinária
ocorrida no dia 20/10/2021,  Ata CD 012/2021. O Presidente apresentou o Documento SEI (2468348). Em
discussão e em votação, a ata foi aprovada com o registro de uma abstenção. Cer�dão de Ata EA (SEI nº
2590594).  Item 05. Apreciação da Ata da Reunião ordinária ocorrida no dia 04/11/2021, Ata CD
013/2021. O Presidente apresentou o Documento SEI (2550291). Em discussão e em votação, a ata foi
aprovada por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2590594).  Item 06. Apreciação da Ata da Reunião
ordinária ocorrida no dia 10/11/2021,  Ata CD 014/2021. O Presidente apresentou o Documento
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SEI (2550294). Em discussão e em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (SEI
nº 2590615). Item 07. Homologação das decisões da Direção tomadas ad referendum do Conselho
Diretor entre 11/11 e 15/12/2021. O Presidente apresentou o Documento SEI (2557402). Em discussão e
em votação as decisões foram homologadas por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2590633). Item
08. Apreciação das Ações de Extensão aprovadas pela Comissão que Coordena as Ações de Extensão da
Escola de Agronomia - CAEX.  (2558141). Em discussão e em votação, as ações de extensão foram
aprovadas por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2590652). Item
09. Processo 23070.067861/2021-82 apresentando os Projetos de Ensino aprovados pela Comissão de
Ensino da EA. A Coordenadora de Monitoria da EA, Profa. Adriana Teramoto apresentou os documentos
relacionados no processo supracitado. Em discussão e em votação foi aprovado com o registro de sete
abstenções. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2590668). Item 10. Processo 23070.008269/2021-49 contendo
Resultado Final do Concurso para contratação de Prof. Efe�vo, Área de Economia Rural. O Presidente
apresentou a Declaração de Proclamação do Resultado Final do Concurso, Documento SEI (2560454) em
que o candidato João Falema foi aprovado em primeiro lugar com a média final de 8,58. Em diascussão e
em votação o resultado final do Concurso para contratação de Professor Efe�vo da Escola de Agronomia,
Área de Economia Rural, foi aprovado por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2590738). Item 11.
Processo 23070.041459/2021-78 apresentando o Resultado Final da Defesa de Memorial da Profa.
Francis Lee Ribeiro para Promoção à Carreira de Prof. Titular. O Presidente apresentou a Ata de Apuração
das Notas emi�das pela Comissão Especial de avaliação - CEA, Documento SEI (2529733), onde a Profa.
Francis Lee foi avaliada com a nota 10,0 sendo aprovada para a Carreira de Prof. Titular da EA. Em
discussão e em votação o resultado final do processo de avaliação foi  aprovado
por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2590770). Itens 12, 13 e 14. Processo 23070.054772/2021-
76 apresentando o Parecer 105 (2570654) da Comissão de Avaliação Docente - CAD III, favorável à
submissão da avaliação de memorial ou defesa de tese acadêmica inédita, da Profa Dinalva Donizete
Ribeiro rela�vo à promoção para a Classe "E" do Magistério Superior; a  proposta do Cronograma da
Segunda Etapa da Promoção para a Classe "E" do Magistério Superior da Interessada, Documento SEI
2570771; e a proposta de composição da Comissão Especial de Avaliação - CEA, de Promoção para a
Classe "E" do Magistério Superior da interessada, a ser composta pelas Professoras. Miriam Fontes Araújo
Silveira (UFG), como Presidente da Banca, Vera Lúcia Salazar Pessoa (UFU), Sílvia Correa Santos (UFGD)
e Beatriz Ribeiro Soares (UFU) como �tulares e pelas professoras Regma Maria dos Santos (UFG) e Vera
Lúcia Banys (UFJ) como suplentes. Em discussão e em votação os documentos apresentados foram
aprovados individualmente por unanimidade. Foi emi�da a Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2584266) com as
decisões supracitadas.  Item 15. Processo 23070.058130/2021-46 apresentando proposta de Progressão
por avaliação de desempenho da Profa. Larissa Leandro Pires. O Presidente apresentou a Avaliação da
Direção (2590893) que avaliou a Interessada com a nota 9,0 e o Parecer 94 (SEI nº 2522141) da CAD,
favorável à progressão da Interessada do nível "3" para o nível "4" da Classe D (Professor Associado),
período de 02/08/2016 a 01/08/2018. Em discussão e em votação, os documentos foram aprovados  por
unanimidade. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2590893).  Item 16. Processo 23070.060753/2021-
89 apresentando proposta de Progressão por avaliação de desempenho do Prof. Tasso de Souza Leite. O
Presidente apresentou a Avaliação da Direção  (2537548) que avaliou o Interessado com a nota 8,5 e
o Parecer 98 (SEI nº 2557923) da CAD, favorável à progressão do Interessado do nível "3" para o nível "4"
da classe D (Professor Associado), período de 31/08/2016 a 31/08/2018. Em discussão e em votação, os
documentos foram aprovados com o registro de uma abstenção. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2590926).  
Item 17. Calendário de reuniões do Conselho Diretor da Escola de Agronomia de 2022. O  Presidente
apresentou o Documento SEI (2558724) contendo a proposta de Calendário de reuniões do Conselho
Diretor da EA, que já prevê as reuniões da Semana Pedagógica, com data a ser definida posteriormente.
Em discussão e em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (SEI nº
2590942).  Item 18. Processo 23070.001142/2021-07 apresentando Proposta de Convênio entre a
Universidade Federal de Goiás - UFG e a Empresa Aqcua Ambiental. A Profa. Cleonice Borges de Souza leu
o Parecer 102 (2568636), favorável à proposta. Em discussão e em votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2594004).  Item 19. Processo 23070.061448/2021-12
apresentando proposta de Acordo de Cooperação técnica entre a Universidade Federal de Goiás (UFG) e
o Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) para cooperação mútua visando a
execução do Projeto de Extensão "Mulheres que plantam e colhem: memórias, biocultura e saúde e seu
projeto integrado Mulheres que plantam e colhem sorrisos (IFG)". A Profa. Fabiana Thomé da Cruz leu
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o Parecer 100 (2566649), favorável à realização da proposta. Em discussão e em votação, o parecer foi
aprovado por unanimidade. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2673679).  Item 20. Processo 23070.064730/2021-
43 apresentando Requerimento de Cancelamento de Matrícula em componentes curriculares do discente
Rafael de Castro Lisboa. A Relatora, Profa.  Adriana Régia Marques de Souza leu seu parecer, Documento
SEI (2569592), favorável ao requerimento. Em discussão e em votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2642711). O  Item 21 foi re�rado da pauta.   Item 22. Outros
assuntos. Encerrada a fase delibera�va da reunião, o Presidente concedeu a fala à plenária, momento em
que o Prof. Rommel Bernardes da Costa convidou a todos para par�cipar das reuniões do Núcleo Docente
Estruturante -  NDE, que irá ocorrer logo após o fim desta reunião, para avaliar a nova proposta do
Regulamento de Estagio do Curso. O Prof. Klaus Oliveira Abdala ques�onou se as bancas de defesa
dos Trabalhos de Conculsão de Curso - TCCs con�nuarão sendo feitas por videoconferência ou se
retornarão ao formato presencial após o retorno das a�vidades presenciais na EA. Em discussão a Profa.
Fernanda Salamoni Becker propôs que o professor orientador tenha a automia para definir o formato da
apresentação do TCC de seus discentes. O Presidente propôs que o Conselho Diretor delibere acerca
desta proposta apresentada pela Profa Fernanda e ques�onou se poderia incluir esta proposta à pauta,
sendo aprovada por consenso. Em apreciação, o Presidente apresentou a proposta da Profa. Fernanda
Salamoni Becker, de que o professor orientador tenha autonomia para definir o formato da apresentação
da Sessão de Defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso de seus orientandos, no âmbito da Escola de
Agronomia. Em discussão e em votação, a proposta foi aprovada com quatro abstenções. Cer�dão de Ata
EA (SEI nº 2673734). Dando sequência à reunião, a Profa Adriana Régia Marques de Souza propôs a
criação de um prêmio da Escola de Agronomia para agraciar os melhores TCCs da Unidade. A Profa.
Heloína Teresinha Faleiro propôs que a EA pense na possibilidade de extender a par�cipação da CAEX aos
diversos setores da EA, de modo que os membros da Comissão não tenham que avaliar ações de
servidores de sua mesma área de atuação e garanta mais legi�midade para os pareceres emi�dos pela
Comissão. A Profa. Cleonice Borges de Souza propôs a realização de um evento que aglu�ne a
apresentação de TCCs e Relatórios de estágio dentro de um período único. Esta ação teria o obje�vo de
trazer mais visibilidade aos trabalhos desenvolvidos pelos discentes e que culminam nestes trabalhos,
garan�ndo mais interação entre os próprios discentes e também fomentando discussões em toda
comunidade acadêmica. Nada mais havendo a tratar, o Presidente comentou que este é o úl�mo CD da
EA no ano de 2021, que o presente ano foi repleto de desafios e barreiras e espera que o ano seguinte
seja melhor. Agradeceu à comunidade da Escola de Agronomia pelo voto de confiança para mais uma
gestão à frente da EA nos próximos quatro anos, prometeu se esforçar para que a EA possa realizar a
edição da Festa da Saudade em 2022 e se disponibilizou a trabalhar ainda com mais compromisso,
incen�vando a par�cipação e interação de todos entre si e com a Gestão e encerrou, desejando a todos
feliz comemorações de fim de ano. 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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