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ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CENTRO 1 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 2 

 3 
DATA:    29 de junho de 2018 4 
HORÁRIO:     13h30m  5 
LOCAL:     Sala de Reuniões da Diretoria do CCA 6 
PRESIDENTE:  Prof. Dr. Jozivaldo Prudêncio Gomes de Morais 7 
SECRETÁRIA:  Fábia Z. Nardi Farbelow 8 
MEMBROS PRESENTES:  conforme assinaturas no final do documento. 9 
  10 
1.     APRECIAÇÃO DE ATAS 11 
Ata da 81ª Reunião Ordinária – Aprovada por unanimidade 12 
 13 
2. EXPEDIENTES 14 
 15 
2.1 – Comunicados da Presidência – a) Informa que a próxima reunião de Conselho 16 
de Centro será no dia 31 de agosto; b) Reitera a informação da FAPESP de que não 17 
haverá repasse de RTI, para o ano base de 2017, reforça que esta informação seja 18 
repassada aos pares; c) Comunica que está em andamento o processo de aquisição do 19 
ônibus rural, via FAI. Prof.ª Bernadete/DBPVA acrescenta que o Conselho de 20 
Graduação (CoG) aprovou o regulamento das viagens didáticas, que solicita aos 21 
departamentos que façam cronograma de viagens para o semestre e encaminhe para 22 
as Coordenações de Curso; d) Informa que o Sr. Raimundo teve alta médica pelo INSS, 23 
porém solicitará revisão, pois seu médico não o considera apto para voltar ao trabalho; 24 
e) Comunica que recebeu e-mail da Prof.ª Ane, vice-chefe do DCNME-Ar, solicitando 25 
que o CoC indique um membro titular ao Conselho de Extensão (CoEx) e a mesma 26 
passaria a ser membro suplente. Atualmente, a professora é a representante titular do 27 
CCA no CoEx. Os membros são consultados e decidem pela continuidade da indicação 28 
única da Prof.ª Ane no CoEX, como representante titular; f) Informa que a Prof. Dr. 29 
Ricardo Augusto Gorne Viani será o representante suplente do CCA, no CoAd e a Prof.ª 30 
Dr.ª Patricia Marluci da Conceição será sua titular; g) Solicita aos coordenadores dos 31 
cursos de Pós-Graduação que indiquem representante titular e suplente para o 32 
Conselho de Centro; h) Comunica que foi publicada no DOU do dia 26/06/2018 a 33 
nomeação dos assistentes administrativos oriundos do último concurso; i) Informa que 34 
houve atrasos nos pagamentos das Bolsas de Monitoria. Prof.ª Patricia/DDR sugere 35 
que a Comissão de Bolsa de Monitoria nomeie um presidente. Prof. André/DTAiSeR 36 
ratifica que encontra-se à disposição no DTAiSeR o material do Prof. Davi Ruas, 37 
enquanto membro da Comissão de Bolsa Monitoria. Prof.ª Bernadete/DBPVA sugere 38 
que o diretor convide os membros da referida Comissão para reunião e explique a 39 
necessidade da nomeação do presidente. j) Informa sobre a situação financeira do 40 
campus, como é feito em todas as reuniões deste Conselho: Ressarcimento FAI - R$ 41 
736.892,34 (saldo em 29/06/2018); Projeto FAI/Recursos Próprios (antigo projeto 9318) 42 
– R$ 2.031,86 (saldo em 01/03/2018); Projeto 9791 – Apoio à Eventos – R$ 35.578,08 43 
(saldo em 29/06/2018); ProDIn – R$ 181.347,95 (Saldo em 29/06/2018); Projeto 10.794 44 
– RTI Apoio à Extensão Rural – R$ 1.211.875.52 (Saldo em 29/06/2018); Projeto 10.795 45 
– RTI Apoio à Logística – R$ 1.019.876,64 (saldo em 29/06/2018) e Projeto 10.751 – 46 
DI-Tec – R$ 753.277,90 (saldo em 29/06/2018). Destaca a importância de que a 47 
administração seja consultada, quando da aquisição de equipamentos que necessitem 48 
de adaptações elétricas, hidráulicas e outras, pois dependendo da estrutura necessária, 49 
teremos muitas dificuldades de atender. k) Destaca que ontem, dia 28/06, participou de 50 
reunião com o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, ressalta que esta demanda foi 51 
originada no  CoC, onde todos os membros foram convidados a participar. Na reunião, 52 
foram expostas as dificuldades de trabalho com a ProGPe e os problemas relatados 53 
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neste Conselho. A Pró-Reitoria se comprometeu em se aproximar do CCA para tentar 54 
debelar tais dificuldades.  O presidente sugere que se tome o zelo de documentar as 55 
providências tomadas. 56 

 57 
2.2 – Comunicados dos Membros – a) Prof.ª Monalisa/PPGPVBA informa que o 58 
PPGPVBA estarão com as inscrições abertas para alunos especiais no período de 02 a 59 
04 de julho de 2018. b) Prof.ª Kayna/PPGAA – i) Informa que o Plano Estratégico de 60 
Internacionalização está disponível no site da ProPG; ii) Está em construção o 61 
documento de Ações Afirmativas na Pós-Graduação, as considerações devem ser 62 
apresentadas no próximo CoPG; c) Anselmo/CBLA – i) Comunica que será deliberado 63 
no próximo ConsUni o documento sobre os 10(dez) anos de ações afirmativas; ii) Na 64 
última sexta-feira, saiu a minuta de documento sobre a reformulação dos cursos de 65 
licenciatura, elaborado por um grupo de professores dos quatro campi. A partir deste 66 
documento, evidencia-se a importância da contratação de um docente da área de 67 
Pedagogia para os cursos de Licenciatura do CCA. d) Prof.ª Tathiane/QULA comenta 68 
que os coordenadores dos cursos de Licenciatura do CCA fizeram um levantamento das 69 
disciplinas obrigatórias dos cursos, classificando-as por área e determinando as 70 
relações disciplina/professor, crédito/professor e aluno/professor. Ressalta que, diante 71 
deste levantamento, a carga-horária de um docente na área da Pedagogia seria de vinte 72 
créditos por ano. Sugere que este levantamento seja feito pelos demais cursos. 73 
 74 
3.      ORDEM DO DIA 75 
 76 
Inclusão de pauta: item d), Assunto 3.2 – Aprovado por unanimidade 77 
 78 
Assunto 3.1 – Homologação da aprovação em decisão “ad referendum” dada pela 79 
presidência nos relatórios de afastamentos dos servidores: a) Prof. Dr. José 80 
Carlos Casagrande/DRNPA-Ar (integral) para participar do European Geosciences 81 
Union – General Assembly 2018, no período de 08/04 a 13/04/2018, em Viena, Áustria. 82 
(23112.000311/2018-44) – Aprovado por unanimidade. Assunto 3.2 – Apreciação 83 
dos relatórios de afastamentos dos servidores: a) Prof.ª Dr.ª Maria Tereza Mendes 84 
Ribeiro Borges/DTAiSeR-Ar (integral) para participação no VII Congresso 85 
Internacional de Agroecologia, no período de 23/05 a 03/06/2018, em Córdoba, 86 
Espanha. (Processo: 23112.001448/2018-16); b) Prof.ª Dr.ª Roberta Cornélio Ferreira 87 
Nocelli/DCNME-Ar (integral) para participação na 28ª Reunião Anual da Sociedade de 88 
Toxicologia e Química Ambiental da Europa – SETAC, no período de 11/05 a 89 
19/05/2018, em Roma, Itália. (Processo: 23112.001442/2018-49); c) Prof.ª Msc. Daniele 90 
Lozano/DCNME-Ar (parcial) para cursar doutorado, junto ao Departamento de 91 
Educação da USP, no período de 20/12/2017 a 20/06/2018, em São Paulo/SP 92 
(Processo: 23112.0021572014-11); d) Prof. Dr. Octávio Antonio Valsechi/DTAiSeR-93 
Ar (integral) para participação na EXPO 2018 – Exposição Internacional de Organização 94 
de Eventos e Turismo e PréTour, período de 21/04 a 27/04/2018, em Buenos Aires, 95 
Argentina. (Processo: 23112.000917/2018-80) – Aprovados por unanimidade. 96 
Assunto 3.3 – Apreciação das solicitações de afastamentos dos servidores: a) 97 
Prof. Dr. Jozivaldo Prudêncio Gomes de Morais/DBPVA-Ar (integral) para participar 98 
de reuniões técnicas e ministrar palestras na Lincoln University em Christchurch e na 99 
University of Auckland em Auckland, ambas na Nova Zelândia, no período de 12/10 a 100 
26/10/2018. (Processo: 23112.002173/2018-38); b) Prof. Dr. Alfredo Seiiti 101 
Urashima/DBPVA-Ar (integral) para participar do ISSCT XII Pathology Workshop, no 102 
período de 27/08 a 10/09/2018, em Coimbatore, Índia. (Processo: 23112.002172/2018-103 
93); c) Prof. Dr. Victor Augusto Forti/DTAiSeR-Ar (integral) para participar do projeto 104 
Rondon – Operação Palmares, no período de 13/07 a 29/07/2018, em Coité do Nóia, 105 
Alagoas; d) Prof. Dr. Franciole da Cunha Marinho/DCNME-Ar (integral) para participar 106 
de evento científico, School on Dark Mattter and Neutrino Detection, no período de 23/07 107 
a 03/08/2018, em São Paulo/SP; e) Prof.ª Dr.ª Renata Sebastiani/DCNME-Ar (integral) 108 
para ministrar disciplina CAM-41 Conservação dos domínios fitogeográficos brasileiros 109 
– PPGCAm/CCBS, no período de 16/07 a 27/07/2018, em São Carlos/SP; f) Prof.ª Dr.ª 110 
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Renata Evangelista de Oliveira/DDR-Ar (integral) para realizar visita técnica e 111 
ministrar palestra na Lincoln University, em Christchurch, Nova Zelândia, no período de 112 
13/10 a 19/10/2018. (Processo: 23112.002359/2018-97). Aprovados por 113 
unanimidade.  Assunto 3.4 – Apreciação das Fichas de Caracterização: a) AA-049 114 
– Sensores Eletroquímicos; b) AA-050 – Agricultura de Baixo Carbono. Aprovados por 115 
unanimidade. Assunto 3.5 –  Apreciação do relatório de estágio pós-doutoral da 116 
Prof.ª Dr.ª Viviany Teixeira do Nascimento, junto ao DCNME-Ar, sob supervisão da 117 
Prof.ª Dr.ª Kayna Agostini/PPGAA, no período de 01/08/2017 à 20/05/2018. 118 
(Processo: 23112.002148/2017-73) – Aprovado por unanimidade. Assunto 3.6 –  119 
Apreciação da renovação de estágio pós-doutoral da Prof.ª Dr.ª Viviany Teixeira 120 
do Nascimento, junto ao DCNME-Ar, sob supervisão da Prof.ª Dr.ª Kayna 121 
Agostini/PPGAA, no período de 01/08/2018 à 31/07/2019. (Processo: 122 
23112.002148/2017-73) – Aprovado por unanimidade. Assunto 3.7 –  Apreciação 123 
da solicitação de docência voluntária da Dra.ª Laura Fernanda Simões da Silva, 124 
para ministrar a disciplina “Agroecologia” do DDR-Ar (Processo: 125 
23112.002295/2018-24) – Aprovado por unanimidade. Assunto 3.8 –  Apreciação 126 
da alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Química – Prof.ª 127 
Tathiane/QULA comunica que o referido projeto foi atualizado, conforme orientação da 128 
ProGrad. Aprovado por unanimidade. Assunto 3.9 –  Discussão sobre 129 
reestruturação dos departamentos do CCA (82ª RO) – Prof. Miguel/DRNPA a 130 
questão é a gênese do departamento, é uma longa discussão. Prof.ª Roselena/DCNME 131 
comenta que o assunto foi discutido em seu departamento, e o mesmo gostaria de iniciar 132 
um processo de reestruturação. Prof.ª Patricia/DDR comenta que seu departamento 133 
não se interessa em discutir o assunto. O presidente, pois, sugere que o DCNME-Ar 134 
elabore uma proposta inicial de readequação departamental e se coloca à disposição 135 
para colaborar. Assunto 3.10 –  Comissão de Espaço Físico – CEF – Prof. Ricardo 136 
Toshio apresenta as demandas recebidas pela CEF: a) Solicitação de ocupação do 137 
estacionamento coberto do bloco A – (Ofício DCNME nº 027/2018). Informa que o 138 
DCNME solicita a área de estacionamento do DTAiSeR, para construção de salas de 139 
professores e sala de reuniões. O DTAiSeR foi consultado e respondeu que foi 140 
encaminhada para a diretoria do Centro em 2015, a construção do laboratório didático 141 
multidisciplinar. O presidente coloca em votação se a referida área deve continuar com 142 
o DTAiSeR, 9 (nove) votos favoráveis; 1 (um) contrário e 6 (seis) abstenções. Foi 143 
negado o pedido o DCNME, portanto a área permanece com o DTAiSeR. b) Solicitação 144 
de espaço físico para desenvolvimento de projeto de extensão – Prof.ª Drª Elaine G. M. 145 
Furlan, Prof. Dr. Paulo C. de Faria e Prof. Dr. Alexandre Colato - (Ofício s/n 2018) – O 146 
presidente informa que após a reestruturação predial do Restaurante Universitário, 147 
vagou-se uma sala com área de 21m², onde estava alocada as máquinas das câmaras 148 
frias. A área fica atrás da cantina e em frente ao Anfiteatro. Acrescenta que, neste 149 
ínterim, recebeu demanda de espaço para alocação de um Projeto de Extensão, sob 150 
coordenação da Prof.ª Elaine Furlan. A mesma informou que a ideia inicial de instalação 151 
do projeto é na DI-Tec porém como haverá atraso na entrega desta, solicitou à direção 152 
espaço para locação temporária do projeto. Prof.ª Tathiane/QULA questiona se há 153 
outras demandas para o espaço. Prof. Ricardo Toshio informa que há demanda do 154 
DCNME para sala de docente. O presidente esclarece que o espaço não é viável para 155 
sala de docente. O presidente consulta os membros sobre a cessão temporária da 156 
referida sala para projeto da Prof.ª Elaine Furlan. Reforça que área é da direção do 157 
Centro e, condiciona que o projeto passará para a DI-Tec quando for inaugurada. 158 
Colocada a proposta em votação: 9 (nove) votos favoráveis e 7 (sete) abstenções. 159 
Assunto 3.11 –  Apreciação da solicitação de Remoção do Prof. Dr. Rodrigo Neves 160 
Marques -  CCN para o DBPVA-Ar. (Processo: 23112.002208/2018-39) – Prof.ª 161 
Bernadete/DBPVA informa que a vaga de contrapartida ao pedido de remoção é oriunda 162 
da aposentadoria do Prof. Paulo Botelho. Acrescenta que o docente será responsável 163 
pela disciplina Manejo Integrado de Pragas e Controle de Pragas das Plantas Cultivadas 164 
e quando da aposentadoria da Prof. Bernadete assumirá as disciplinas Entomologia 165 
Geral e Biotecnologia no Controle de Pragas. Prof. Rodrigo/BBA comenta que os 166 
cursos de Agronomia e Biotecnologia tem algumas áreas descobertas e com a “vaga 167 
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limpa” da aposentadoria da Prof.ª Bernadete algumas demandas podem ser atendidas. 168 
Prof.ª Bernadete/DBPVA ressalta que o perfil da nova vaga deverá ser discutido dentro 169 
do DBPVA. Prof.ª Renata/AGEA solicita que a disciplina optativa “Manejo Integrado de 170 
Pragas” seja ofertada para o curso de Agroecologia. Prof. Anselmo/CBLA comenta 171 
que já houve discussão sobre as áreas com déficit de docentes no CCA, são elas: 172 
Bioquímica e Pedagogia, quando, em conselho de centro, se apresentou a possibilidade 173 
de duas vagas para professores titulares. O presidente coloca em votação o assunto: 7 174 
(sete) votos favoráveis e 9 (nove) abstenções. Aprovado a remoção do Prof. Dr. 175 
Rodrigo Neves Marques para o DBPVA-Ar. Assunto 3.12 –  Apreciação da 176 
solicitação de Remoção da Prof.ª Dr.ª Sabrina Gabardo – CCN para o DTAiSeR-Ar. 177 
(Processo: 23112.002099/2018-50) – Prof. André/DTAiSeR informa que a vaga 178 
oriunda do falecimento do Prof. Claudio Hartkopf Lopes será utilizada para atender as 179 
demandas do curso de Bacharelado em Biotecnologia, perfil da área Bioquímica 180 
(avançada), através de uma remoção, de forma, a colaborar para uma futura mudança 181 
na grade do curso. As disciplinas Biotecnologia Experimental, Bioquímica Metabólica e 182 
Fundamentos de Biosseparações inicialmente serão ofertadas com caráter optativa e 183 
posteriormente obrigatórias, o que atenderá uma carência, que até motivou a aprovação 184 
de uma proposta de professor titular – Prof. Biotecnologia Industrial. A Profa. Sabrina 185 
Gabardo é formada na área do curso e poderá atuar em outras disciplinas como 186 
Fundamentos de Química, Enzimologia, etc.. Prof. Rodrigo/BBA comenta que a vinda 187 
da professora é de grande importância para o curso de Biotecnologia, visto que na sua 188 
área de formação, não há profissional com seu este perfil no CCA, impossibilitando a 189 
oferta de disciplinas importantes para o curso. Logo, com a chegada desta nova docente 190 
torna-se viável a reestruturação da nova matriz curricular, cuja discussão foi paralisada 191 
devido ao processo de reconhecimento do curso (falta a etapa de visita) e também pelo 192 
entendimento da cobertura de algumas áreas, como por exemplo, o perfil que esta 193 
docente vai atuar. Prof. Anselmo/CBLA questiona quais disciplinas a docente irá 194 
ministrar. Prof. André/DTAiSeR informa que a Profa. Sabrina Gabardo ministrará as 195 
disciplinas anteriormente citadas, e se possível, poderá colaborar com outros 196 
departamentos. Prof.ª Roselena/DCNME reconhece a importância de um Bioquímico 197 
no campus, e questiona quais disciplinas a docente irá ministrar e se a mesma poderá 198 
colaborar com disciplinas do DCNME. Prof. Daniel/FILA questiona se a docente se 199 
dispõe a ministrar disciplinas no período noturno. Prof. André/DTAiSeR comenta que 200 
inicialmente sua vinda é para atender o curso de Biotecnologia, mas poderá colaborar 201 
com outros cursos. Prof.ª Tathiane/QULA entende a necessidade para o curso de 202 
Biotecnologia, questiona se o preenchimento desta vaga é o suficiente para a 203 
adequação do curso. Prof. Rodrigo/BBA esclarece que há deficiência de duas áreas 204 
no curso de Biotecnologia: Bioquímica Avançada e Imunologia. Atualmente, a disciplina 205 
de Imunologia consta na grade, como optativa (noturna), mesmo não sendo o ideal para 206 
o curso que é diurno, mas não há um perfil de docente que possa ministrar hoje as 207 
disciplinas proposta na nova grade para o perfil de Bioquímica, especificamente as 208 
disciplinas citadas pelo prof. André. Logo, a não vinda da docente impede a 209 
reformulação da matriz curricular do curso. Prof.ª Tathiane/QULA comenta que quando 210 
houver docente da referida área, o mesmo possa ofertar a disciplina par ao curso de 211 
Licenciatura em Química. Prof. Ricardo Viani/EAGA acredita que é pertinente que o 212 
docente seja direcionado para área de formação dele e que, quando houver novos 213 
casos, como este, que seja informado quais disciplinas serão ministradas e suas 214 
respectivas cargas horárias. Prof. Ricardo Toshio comenta que já foi discutido neste 215 
fórum a necessidade de contratação de um profissional na área de Imunologia. Quando 216 
da abertura de concurso na área de Microbiologia do DCNME, foi solicitado que o 217 
docente oferte disciplinas para os cursos de Biotecnologia. Acredita que a cooperação 218 
entre os departamentos deva ser mútua, sugere que o docente possa ofertar disciplina 219 
para as Licenciaturas. Prof. João/PPGEdCM questiona se é possível vincular este 220 
pedido de remoção, as disciplinas que serão responsabilidade da docente, de forma 221 
clara. O presidente elabora duas propostas: Proposta 1: Aprova-se o pedido de remoção 222 
como está, sem ressalvas; e Proposta 2: Que se defina de forma clara, objetiva e 223 
inequívoca ao longo dos anos, quais disciplinas serão ministradas pela docente. E que, 224 



 (Continuação da Ata da 84ª Reunião Ordinária do Conselho de Centro do Centro de 
Ciências Agrárias em 29 de junho de 2018 às 13:30 horas). 

 

5 

seja apresentado na próxima reunião de Conselho de Centro para deliberação. 225 
Colocadas em votação: Proposta 1 – 2 (dois) votos; Proposta 2 – 13 (treze) votos; 226 
Abstenções 1(um) voto. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a 227 
presença e colaboração dos membros, declarando encerrada a reunião, da qual eu, 228 
Fábia Z. Nardi Farbelow lavrei a presente ATA, que assino juntamente com o Senhor 229 
Presidente e membros presentes à Reunião 230 
 231 
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