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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

ATA EA 01/2022

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR (CD) DA ESCOLA DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS - EA/UFG - ANO 2022, SESSÃO ORDINÁRIA. Aos nove de fevereiro do ano de dois mil e
vinte e dois (09/02/2022), 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 Cunha, para apreciação dos temas da pauta constante da convocação EA Nº
001/2022 2568122 previamente expedida no Processo SEI 23070.067397/2021-24. À
oportunidade, es�veram presentes os membros que assinaram a Lista de Presença
EA 2684397. Professores em Acordo de Cooperação Técnica: Michiel Wichers. Ainda se fizeram
presentes o Prof. Visitantes Julião Pereira, os Professores Subs�tutos Eder Marques, Raylla Pereira de
Lima e Úrsula Ramos Zaidan e os Discentes Autusto, Bárbara Venina Moura, Ben, Bruno Rodrigues,
Clayton, Danielle, Gabriel Cardoso, Filipe, Gilberto, Greici Ar�fon, Janethe, Miriam, Nézio Júnior, Ri�elly
Alves, Victória e Vi�or. Apresentaram pedido de jus�fica�va de ausência: Deivis de Morais Carvalho,
Eliana Paula Fernandes Brasil, Fabiana Thomé da Cruz, Graciella Corcioli, Klaus de Oliveira Abdala, João
Ba�sta Duarte e Rafael Tassinari Resende. Em período de Licença ou Afastamento: Leonardo Santos
Collier. Em gozo de Férias: Cláudio Fernandes Cardoso, Rafael Ba�s� e Valtercides Cavalcante da
Silva. 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, comentou que a par�r deste CD haverá a mudança de sistema de
gerenciamento das reuniões do Google Meets para a Plataforma RNP, e explicou que esta mudança se
tornou necessária em função da impossibilidade, a par�r de então de gravar as reuniões por meio do
Google Meets. Após, solicitou a inclusão de dois pontos de pauta: 1. Apreciar a composição da Comissão
Organizadora do concurso para contratação de Prof. Subs�tuto na área de Engenharia, Ciência e
Tecnologia de Alimentos e 2. Apreciar a proposta de Cronograma do Processo Eleitoral para a escolha dos
representantes dos Técnicos Administra�vos em Educação - TAEs e Discentes no Conselho Diretor da EA.
Em votação, a inclusão das duas pautas foi aprovada com o registro de quatro abstenções.
Após, procedeu os seguintes informes: Item 01. Informes da Direção: 01. As portarias para as funções
administra�vas da EA, como coordenações de laboratórios, passarão a ser emi�das sem um prazo
específico para serem finalizadas. As mesmas passarão a ser atualizadas apenas quando houver mudança
na sua coordenação. 02. A Direção da EA está solicitando o quadro de horário semanal dos docentes que
assumem funções de coordenação de cursos de graduação e de pós-graduação para definirmos um
momento específico semanal para fazermos reuniões de ro�na sempre que necessário. Estas datas serão
agendadas de forma a manter sempre o mesmo dia e horário para facilitar a organização de todos. 03. A
Direção da EA foi ques�onada recentemente acerca da forma oficial de comunicação entre a Direção e
Gestão Superior e a comunidade acadêmica como um todo. Cabe ressaltar que as mídias de comunicação
oficial da UFG são a página eletrônica, os e-mails ins�tucionais e os processos no SEI. Com relação a este
é necessário que todos tenham atenção aos e-mails que chegam sob o remetente "UFG - no reply", pois
este perfil é o remetente que o SEI u�liza para o envio de mensagens eletrônicas diretamente dos
processos. As mídias sociais trazem agilidade na publicidade dos atos administra�vos. As mesmas vão
con�nuar sendo usadas mas todas as comunicações enviadas pelas mídias sociais serão encaminhadas de
maneira oficial pelas mídias supracitadas. 04. A Direção da EA está tramitando a documentação junto a
Agência Municipal Ambiental - AMA, rela�va ao convênio do Viveiro Florestal da UFG. Dentro do projeto
apresentado a EA irá receber dois servidores para o viveiro e temos a intenção de u�lizar esta força de
trabalho para revitalizarmos as áreas de reserva florestal da EA. 05. Agendamos uma reunião, em
parceria com a Diretoria da ADUFG e do SINT, com a nova Reitoria da UFG para tratarmos dos processos
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de concessão do Adicional Ocupacional, também conhecido como Adicional de Insalubridade. Há o
entendimento de que a concessão da retribuição não tem sido definida apenas por aspectos técnicos
mas também por questões polí�cas. Esperamos apresentar nossa insa�sfação acerca desta questão e
esperamos buscar uma ação conjunta para dar uma saída de forma justa a todos. 06. Foi apresentado a
todos recentemente o Polo de Inovação e Tecnologia Social, que estava sendo financiado pelo Ministério
Público do Estado de Goiás e agora recebeu a parceria do Governo do Estado de Goiás e estamos
recebendo um grande aporte de recursos para deixarmos este projeto ainda mais robusto. Já foram
iniciados os trabalhos de análise de solo para proceder à elaboração das estruturas dos prédios. 07. Foi
divulgado no início deste ano o relatório anual de ouvidorias, que apresentou a EA com um número
considerável de demandas. Precisamos nos atentar à forma como temos nos relacionado com discentes e
outros membros da comunidade para evitar possíveis conflitos que podem ser tranquilamente
contornáveis através do diálogo. 08. No final do ano passado a Direção da EA buscou a Reitoria para
fazermos uma gestão em função da divulgação dos cinquenta pesquisadores com mais produção de
pesquisa na UFG. Esta publicação mencionou o nome dos Professores Alexandre Siqueira Guedes Coelho
e Manoel Soares Soares Júnior da EA, que apesar da relevante contribuição na pesquisa, não têm o apoio
de um técnico de laboratório específico em suas a�vidades. A Reitoria recebeu atendeu nossa demanda e
a EA recebeu dois novos técnicos de laboratório, sendo um deles o TAE Vitor Hugo Pacheco Jardim, que já
está atuando no Laboratório Mul�usuário - LabMul�, sob a coordenação do Prof. Manoel e o técnico que
irá para o laboratório do Prof. Alexandre está em fase de contratação e deve tomar posse nos próximos
sessenta dias. Item 02 Informes das Coordenações; 01. O Prof. Alisson Neves Harmyans Moreira,
Coordenador de Estagio do Curso de Agronomia informou que o Núcleo Docente Estruturante está
finalizando a revisão do Regulamento Geral de Estagio daquele Curso e sua apreciação deverá ser
encaminhada de forma prévia aos membros para ser apreciada no CD de março. Não havendo mais
informes passou-se à fase delibera�va da reunião.  Item 03. Apreciação da Ata da Reunião realizada no dia
dois de dezembro de 2021, Sessão Extraordinária Nº 15/2021, Documento SEI 2568127. Em discussão e
em votação, a Ata foi aprovada com o registro de sete abstenções. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2686599).  
Item 04. Apreciação da Ata da Reunião realizada no dia quinze de dezembro de 2021, Sessão Ordinária
Nº 16/2021, Documento SEI 2569772. Em discussão e em votação a ata foi aprovada com ajustes, com
um voto contrário e o registro de oito abstenções. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2686714). Item
05. Homologação das decisões da Direção tomadas ad referendum do Conselho Diretor entre os dias
15/12/2021 e 09/01/2022, Documento SEI 2569772. Em discussão e em votação as decisões foram
homologadas com o registro de seis abstenções. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2686736). Item
06. Apreciação das Ações de Extensão aprovadas pela Comissão que Coordena as Ações de Extensão da
Escola de Agronomia - CAEX, Documento SEI 2663364. Em discussão e em votação, foram aprovadas com
o registro de uma abstenção. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2687031).  Item 07. Apreciação dos Projetos de
Pesquisa aprovados pela Comissão de Pesquisa, Documento SEI 2663393. Em discussão e em votação,
foram aprovados com o registro de duas abstenções. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2687207)  Item
08. Processo 23070.005258/2020-26, de interesse do servidor docente Prof. Rafael Tassinari
Rezende, apresentando Plano de Trabalho 2022 referente à 2ª Avaliação de Estágio Probatório. A
relatora, Profa. Rita Maria Devós Ganga apresentou seu parecer favorável à proposta. Em discussão e em
votação, o parecer foi aprovado com o registro de três abstenções. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2688413).  
Item 09. Processo 23070.060654/2021-05, de interesse da servidora docente Profª. Lívia Thaís Moreira
de Figueiredo, apresentando Plano de Trabalho 2022 referente à 1ª Avaliação de Estágio Probatório.
O Relator, Prof. Carlos Roberto Se�e Júnior apresentou seu parecer favorável à proposta. Em discussão e
em votação, o parecer foi aprovado com o registro de duas abstenções. Cer�dão de Ata EA (SEI nº
2688776).  Item 10. Processo 23070.015098/2020-23, de interesse do servidor(a) docente Profª. Fabiana
Thomé da Cruz, apresentando Plano de Trabalho 2022 referente à 2ª Avaliação de Estágio Probatório. A
TAE Patrícia Ferreira de Freitas leu o parecer do Relator, Prof.  Clayton Luiz de Melo Nunes, favorável à
aprovação da proposta. Em discussão e em votação o parecer foi aprovado com o registro de
três abstenções. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2688894).  Item 11. Processo 23070.067967/2021-86, de
interesse do servidor docente Prof. Cláudio Fernandes Cardoso, apresentando proposta de Progressão
por Avaliação de Desempenho. O Presidente apresentou a Avaliação de Direção 2592786, que concedeu
ao interessado a nota de nove vírgula sete (9,7), bem como o parecer da Comissão de Avaliação
Docente - CAD-EA, Documento SEI (2592786), favorável à Progressão Funcional do Prof. Cláudio
Fernandes Cardoso, do nível 1 para o nível 2 da classe D (Professor Associado), período 14/03/2020
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a 13/03/2022. Em discussão e em votação, os documentos apresentados foram aprovados com o
registro de três abstenções. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2688169).  Item 12. Processo 23070.001673/2022-
72, de interesse do servidor docente Prof. Francielo Vendruscolo, apresentando proposta de Progressão
por Avaliação de Desempenho. O Presidente apresentou a Avaliação da Direção, que concedeu
ao interessado a nota de nove vírgula cinco (9,5), bem como o parecer da Comissão de Avaliação de
Docente - CAD-EA, Documento SEI (2646304), favorável à Progressão por Avaliação de Desempenho
do Prof. Francielo Vendruscolo, do nível 2 para o nível 3 da classe D (professor Associado), período
11/04/2020 e 11/04/2022. Em discussão e em votação, os documentos apresentados foram
aprovados com o registro de uma abstenção. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2688187).  Item 13. Processo
23070.054772/2021-76 apresentando o resultado final da Avaliação da Defesa de Memorial da Profa.
Dinalva Donizete Ribeiro para Promoção à Carreira de Profa. Titular. O Presidente apresentou o parecer
da Comissão Especial de Avaliação - CEA, Documento SEI (2653347), favorável à Promoção Funcional da
Profª. Dinalva Donizete Ribeiro à classe E, (professor Titular) em conformidade com os critérios
estabelecidos pela Resolução CONSUNI nº 18/2017, bem como a Avaliação do Memorial, que concedeu
à interessada a nota dez (10). Em discussão e em votação o parecer da CEA foi aprovado com o
registro de quatro abstenções. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2691251).  Item 14. Apresentação de novas
propostas de afastamento de servidores ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP 2022. O
Presidente apresentou a Planilha EA (SEI nº 2675670) apresentando propostas de afastamento dos
docentes Adriana Teramoto, Marcio Mesquita e Rilner Alves Flores. Em discussão e em votação as
propostas foram aprovadas com o registro de três abstenções. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2698916). Após
a votação, o Presidente informou que este item será apresentado no CD sempre que houver novas
solicitações ao PDP.  Item 15. Desligamento do Prof. Celso José de Moura do Núcleo Docente Estruturante
- NDE, do Curso de Engenharia de Alimentos e Recomposição do Referido NDE, definido anteriormente
pela PORTARIA SEI 134 (SEI nº 2293662) e Indicação da Profa. Maria Ássima Bi�ar Gonçalves em seu
lugar. Em discussão e em votação a proposta foi aprovada com o registro de uma abstenção. Cer�dão de
Ata EA (SEI nº 2698949) e PORTARIA SEI 34 (SEI nº 2699034).  Item 16. Proposta de recomposição do
Núcleo Docente Estruturante - NDE, do Curso de Engenharia Florestal. O Presidente explicou que esta
proposta visa incluir a Profa. Lívia Thaís Moreira de Figueiredo no referido NDE. Cabe destacar que a atual
composição do NDE de Engenharia Florestal foi designada pela Portaria SEI Nº 53, de 11 de novembro
de 2019 (0997472), alterada pela PORTARIA SEI 67/2020 (1229268). Em discussão e em votação foi
aprovada a proposta de alteração da Portaria SEI Nº 53, de 11 de novembro de 2019, para a inclusão da
Profa. Lívia Thaís Moreira de Figueiredo no referido NDE. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2699100) e PORTARIA
SEI 35 (SEI nº 2700572).  Item 17. Processo 23070.002664/2022-07 apresentando a Eleição de
Representantes da EA para o Conselho de Bibliotecas da UFG. Em discussão e em votação foram eleitas,
com um voto contra e o registro de quatro abstenções, a Profa. Larissa Leandro Pires (Titular) e a Profa.
Renata Alves de Aguiar (Suplente) para comporem o Conselho Acadêmico do Sibi da UFG. Cer�dão de Ata
EA (SEI nº 2691551).  Item 18. Eleição da coordenação do Curso de Graduação em Agronomia por um
mandato de dois anos, a par�r de 28/01/2022. O Presidente informou que foi incrita a chapa contendo o
Prof. Rommel Bernardes da Costa como Coordenador e o Prof. Dioco Silva Pena como Vice-Coordenador.
O Presidente concedeu a fala aos candidados para se manifestarem à plenária, momento em que o Prof.
Diogo Pena solicitou que seu nome fosse re�rado da chapa uma vez que não terá condições de focar mais
dois anos de trabalho junto à Vice-Coordenação do referido Curso e agradeceu a todos pela confiança a
ele creditada durante o período que atuou nesta função. Após a re�rada do nome do Prof. Diogo Pena da
chapa, em votação,  o Prof. Rommel Bernardes da Costa foi reconduzido ao cargo de Coordenador do
Curso de Agronomia com o registro de nove abstenções. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2689013) e PORTARIA
Nº 490 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 (2693766). Após a eleição o Presidente comunicou que o cargo de
Vice-Coordenador do Curso de Agronomia con�nua aberto e poderá ser apreciado no próximo CD caso
haja outra candidatura.  Item 19. Recursos de revisão de nota do Componente "Inventário Florestal" do
Curso de Engenharia Florestal. Os processos foram apreciados pela comissão composta
pelo Prof. Matheus Peres Chagas, como Presidente, e pelas professoras Sybelle Barreira e Lívia Thaís
Moreira de Figueiredo. Inicialmente o Prof. Matheus apresentou o Parecer (SEI nº 2675032) referente ao
processo 23070.063626/2021-31 impetrado pelo discente Eliakim Ferreira Cardoso, favorável à
manutenção da nota final alterada pelo Docente após análise da proposta. Em discussão e em votação o
parecer foi aprovado com o registro de quinze abstenções. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2688003). Após foi
apresentado o processo 23070.063892/2021-64, impetrado pelo discente Franceudes Pereira do
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Nascimento, contendo o Parecer (SEI nº 2675041) favorável à manutenção da nota final alterada pelo
Docente após análise da proposta. Em discussão e em votação o parecer foi aprovado com o registro de
quinze abstenções. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2688051). Por fim, foi apresentado o
processo 23070.064507/2021-04, impetrado pela discente  Bruna Vilela Buntrock contendo o Parecer (SEI
nº 2675034) que deixou de acolher o pedido da Interessada por falta de envio de documentação
necessária à análise da proposta. Em discussão e em votação o parecer foi aprovado com o registro de
quinze abstenções. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2688075).  Item 20. Proposta de suspensão da aplicação do
Modelo de Alocação de Vagas Docentes no âmbito da EA para as vagas geradas em 2022 por
aposentadoria. O Presidente comentou que o Conselho Universitário já decidiu em suspender o Modelo
de Alocação de Vagas da Regional Goiânia para o ano de 2021 e existe uma proposta de encaminhamento
para que as vagas geradas também em 2022 sejam remanejadas aos locais de origem. Em discussão, foi
ques�onado se o CONSUNI já votou a decisão e o Presidente manifestou que esta decisão ainda não
ocorreu, desta forma foi proposto que a EA siga a orientação a ser tomada pelo CONSUNI e opte pela
suspensão ou manutenção, de forma automá�ca, tendo em vista o posicionamento que for tomado pelo
Conselho Superior da UFG. Em discussão e em votação a proposta foi aprovada com dois votos contrários
e o registro de nove abstenções. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2703839). O Presidente comunicou que os
Itens 21 e 22 tratam da mesma questão e sugeriu que o Discente Ben Hur faça a leitura da manifestação
do movimento estudan�l apresentado no  Item 21. Solicitação para manifestação do Grupo “Agro
Presencial, Já!” e após seja lida a solicitação do Prof. Clayton Luiz de Melo Nunes e da Profa. Cecília
Czepack, apresentada no  Item 22. Solicitação para ministrar componentes curriculares de forma
presencial: "Adm. Rural", "Legislação e Exercício Profissional" e "Manejo Integrado de Artrópodes e
Pragas" para que a discussão ocorra após a leitura dos dois documentos. Após a leitura dos dois
documentos passou-se à discussão, onde foram levantados alguns pontos, entre eles: 01. A Portaria N.
325 de 31/01/2022 permite que os CDs deliberem acerca do retorno dos componentes do semestre de
2021/2 ao formato presencial/híbrido; 02. A Direção da EA realizou uma enquete aos docentes, discente
e TAEs acerca do interesse de cada grupo no retorno às a�vidades presenciais onde 74% dos docentes e
TAEs concorda com o retorno das a�vidades presenciais no dia 07/03 e 90% concorda com a
obrigatoriedade da cobrança do  passaporte vacinal para as a�vidades presenciais. Com relação aos
discentes, 59% concorda com o retorno das a�vidades no dia 07/03 e 88% concorda com a
obrigatoriedade da cobrança do  passaporte vacinal para as a�vidades presenciais. 03 em geral, o retorno
das a�vidades permanece no dia 07/03 considerando que o CD é autônomo para aprovas as
excepcionalidades. 04. Esta proposta pretende apenas apreciar o retorno de três componentes, que já
estavam previstos para terem sido retornados de forma presencial no dia 17 de janeiro. 05. Considerando
a proposta apresentada nos planos de ensino para o semestre de 2021/2 havia outros componentes que
também propuseram o retorno às a�vidades presenciais de forma parcial ou total no dia 17/01 e que
também poderiam ser contempladas por esta deliberação do CD. 06. Os alunos que não quiserem
retornar de forma presencial nos componentes propostos aqui em apreciação poderão trancar suas
matrículas a qualquer momento do semestre le�vo. Neste momento, o Prof. Juarez Patrício de Oliveira
Júnior sugeriu que a proposta seja alterada para que os outros docentes que apresentaram planos de
ensino de componentes a serem ofertados de forma presencial ou híbrida possam entrar em contato
com a Coordenação de seus respec�vos cursos para propor o retorno às a�vidades presenciais em seus
componentes. O Presidente propôs a votação em dois momentos: 01 Todos os componentes inicialmente
propostos para serem ofertados de forma presencial ou híbrida poderão retornar ao formato inicialmente
proposto sob a anuência do professor responsável pelo componentes e 02, decisão acerca da data de
retorno das a�vidades presenciais dos componentes. Inicialmente foi proposta a votação para o retorno
das a�vidades presenciais dos Planos de Ensino originalmente apresentados como presenciais ou
híbridos conforme a anuência dos seus professores, sendo aprovada a proposta com vinte e oito votos
favoráveis, vinte e sete votos contrários e o registro de quinze abstenções. Após, verificou-se que algumas
pessoas que estavam presentes à sala e não são membros do CD votaram como abstenção de forma
inadver�da. Desta forma, o Presidente propôs que todos os presentes que não são membros da sala
sejam removidos para que a votação seja retomada. Após a re�rada de todos os não membros,
procedeu-se novamente à votação do retorno das a�vidades presenciais dos Planos de Ensino
originalmente apresentados como presenciais ou híbridos conforme a anuência dos seus professores. Em
votação a proposta foi rejeitada com vinte e nove votos contrários, vinte e seis favoráveis e
nove abstenções. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2693644). Após a votação, a Profa. Sybelle e o Prof. Clayton
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manifestaram profundo pesar acerca da decisão do Conselho Diretor, que proibiu o retorno das
a�vidades presenciais dos componentes que já haviam sido propostos dessa forma. Os itens 23
e 24 foram re�rados da pauta por falta de inscritos. Item 25. Extra pauta. 01. Designação da Comissão
Organizadora do Processo Sele�vo Simplificado para a contratação de Professor Subs�tuto da Escola de
Agronomia, Edital 005/2021, Área de Engenharia, Ciência e Tecnologia de Alimentos, a ser composta
pelo Prof. Flávio Alves da Silva como Presidente, e das Professoras Adriana Régia Marques de Souza e
Maria Ássima Bi�ar Gonçalves. Em discussão e em votação a Comissão foi aprovada com um  voto
contrário e o registro de oito abstenções. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2736747) e PORTARIA SEI 46 (SEI nº
2736748). 02. Cronograma do Processo Eleitoral dos representantes de Discentes e Técnicos
Administra�vos em Educação - TAES no Conselho Diretor da EA. O Presidente apresentou a proposta de
Cronograma do Processo Eleitoral. Em discussão e em votação foi aprovado com um voto contrário e
o registro de sete abstenções. Cer�dão de Ata EA (SEI nº 2703839). 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 23070.006662/2022-89.

Referência: Processo nº 23070.006662/2022-89 SEI nº 2679688


