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 3 
DATA:    26 de junho de 2020 4 
HORÁRIO:     14h00m  5 
LOCAL:     Link: (http://meet.google.com/kti-hywo-nkk) 6 
PRESIDENTE:  Prof. Dr. Ricardo Toshio Fujihara 7 
SECRETÁRIA:  Fábia Z. Nardi Farbelow 8 
MEMBROS PRESENTES:  conforme assinaturas no final do documento. 9 
 10 
1. APRECIAÇÃO DE ATA – Ata da 96ª Reunião Ordinária – Aprovada por 14 (quatorze) 11 
votos favoráveis e 2 (duas) abstenções 12 
 13 
2. EXPEDIENTES 14 
 15 
2.1. Comunicados da Presidência – A) Informa sobre a situação financeira do campus, 16 
Projeto 9.630 - Ressarcimento FAI - R$ 518.541,24, Projeto 10.794 – RTI Apoio à 17 
Extensão Rural – R$ 2.325.366,61; Projeto 10.795 – RTI Apoio à Logística – R$ 18 
2.621.832,27 e Projeto 11.403 – RTI Apoio à realização de eventos acadêmicos, 19 
técnicos científicos e culturais – R$ 597.366,60, todos os saldos relativos à 26/06/2020; 20 
B) Comunica que a próxima reunião de Conselho está prevista para o dia 28/08/2020; 21 
C) Agradece os docentes: Prof. Victor Forti, Prof.ª Sabrina Gabardo e Prof.ª Josiane 22 
Rodrigues que se disponibilizaram em assumir a direção da Revista CTA; D) Comunica 23 
que participou de reunião com Prefeitura Universitária de São Carlos e, apresenta 24 
alguns pontos discutidos: i) Sobre a pintura da fachada do Prédio Central, informa que 25 
não foi feita nenhuma consulta ao CCA e/ou a PU-Ar, essa ação foi feita por ordem de 26 
São Carlos, sem qualquer tipo de consulta ao campus, acrescenta que foi informado 27 
que a caixa d´água, também, será pintada. Prof. Casagrande comenta que a fachada 28 
é de cimento armado, a cor escolhida é muito clara e irá sujar com facilidade e 29 
descaracterizar o cimento. Prof. Hermann acredita que isso descaracterizou o prédio, 30 
já que o concreto armado deve ter um tratamento diferenciado, não somente uma 31 
pintura com tinta. ii) Sobre a Biblioteca está previsto a pintura de algumas salas e 32 
manutenção das pastilhas da fachada. iii) Foi acordado junto à ProAd a manutenção do 33 
telhado de todo o prédio da Administração, pois o mesmo tem apresentado vários 34 
problemas de goteiras e telhas quebradas. iv) Sobre a reforma do Restaurante 35 
Universitário, comunica que todo o piso do mesmo deverá ser refeito pois não está 36 
adequado às normas da Vigilância Sanitária, acrescenta que a responsabilidade da obra 37 
é da ProAd e tem por fiscal o Sr. Fernando. E) Informa que foram instalados novos 38 
Bebedouros na Seção Agrícola, quadra, Bloco C e RU; foram adquiridos micro-ondas e 39 
bebedouros para SIn; foram disponibilizados dois computadores para a Seção Agrícola 40 
e, foi feito o conserto do aparelho de ar condicionado do Anfiteatro. F) Sobre a 41 
segurança do campus, comunica que houve uma tentativa de roubo no DDR, foram 42 
cortados os fios de energia elétrica e, tentaram abrir uma janela na Casa 1. Comenta 43 
que esta direção está estudando soluções de segurança. As atuais câmeras de 44 
vigilância serão revisadas e estuda-se a possibilidade de criar uma Central de 45 
Monitoramento no campus. Prof.ª Anastácia destaca que os laboratórios localizados 46 
próximo a quadra também estão fragilizados quanto à segurança. O presidente sugere 47 
a colocação de portões para pedestres juntos as Portarias e será feita avaliação de 48 
colocação de alambrado (portão) nos acessos da represa e conserto das cercas de 49 
arame farpado. G) Sobre a assinatura de documentos, informa que será analisada a 50 
viabilidade de fazê-la através de software Adobe. H) Comunica que o Conselho de 51 
Pesquisa retirou da pauta da próxima reunião o Regimento Geral de Pesquisa, agradece 52 
aos conselheiros todas as sugestões recebidas. I) Informa que participa do Grupo de 53 
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Trabalho da ProGrad e comunica que: i) O 1ª semestre/2020 foi cancelado; ii) Todos os 54 
alunos que estão em PAC serão aprovados; iii) Por enquanto, não é permitido que os 55 
alunos façam estágios presenciais; J) Comunica que, também, participa do Grupo de 56 
trabalho que estuda o retorno às atividades presenciais e que, a princípio acredita que 57 
o retorno se dê após o mês de setembro. K) Informa que participou da reunião do 58 
Conselho Deliberativo da FAI e foi apresentada como prestação de contas que em 2019 59 
houve um superávit de R$ 567.421,00 e está previsto um déficit de 300.000,00 para 60 
2020. L) Comunica que será lançado nos próximos dias o Edital de Incentivo à Pesquisa 61 
Docente, cuja participação será facultativa e não há intenção de promover competição 62 
entre os docentes e sim, incentivar. Será disponibilizada uma planilha para 63 
preenchimento, sendo a responsabilidade das informações preenchidas do docente. 64 
Acrescenta que os TAs foram contemplados com cursos promovidos pelo Sindicato e 65 
pago pelo CCA. M) Informa que participou da Reunião do ConsUni, que foram 8 horas 66 
ininterruptas e que foi constituída a comissão para condução da Pesquisa Eleitoral para 67 
Sucessão da Reitoria. Comunica que a servidora Gisele Zutin fará parte desta comissão, 68 
representando o CCA. N) Informa que o Prof. Marcio Merino, Pró-Reitor de 69 
Administração, apresentou a possibilidade de aquisição ou locação de computadores 70 
para os alunos da graduação, a princípio. Estimou-se o valor de R$ 1.000.000,00 que 71 
contemplaria cerca de 500 alunos. A ProAd criará um edital com critérios 72 
socioeconômicos para análise da situação dos alunos. O presidente comenta que 73 
estuda a possibilidade do CCA contribuir financeiramente com esse edital a fim de 74 
contemplar o maior número de alunos do CCA, e no momento oportuno tratará esse 75 
assunto para discussão nesse Conselho. Prof.ª Kelly ressalta que essa ação é muito 76 
útil e necessária nesse momento e agradece o presidente. Prof.ª Anastácia questiona 77 
se é possível que os docentes ministrem as aulas no campus. O presidente afirma que 78 
sim, é possível, e que a direção estuda a possibilidade de criação de salas de uso 79 
compartilhado no CCA para os docentes, assim como a disponibilização de alguns 80 
equipamentos. Discente Maicon parabeniza e agradece a iniciativa da direção do 81 
Centro, buscando saídas para essa situação. O) Agradece o apoio da comunidade sobre 82 
a não necessidade do CCA ter diretor de campus. Foi um embate grande no ConsUni, 83 
e foi deliberado que quando a nova Reitoria assumir, a mesma fará consulta formal ao 84 
CCA sobre o assunto em questão. 85 
 86 
2.2. Comunicados dos Membros - Prof.ª Adriana Sais - Ressalta que a direção está 87 
empenhada em buscar as melhores condições para o CCA e está aberta a sugestões. 88 
Informa que faz parte de uma pequena Comissão que busca uma reformulação do 89 
espaço da SIn e do LIG 1 e se alguém tiver alguma sugestão relacionada a este assunto, 90 
favor contatar a Prof.ª Adriana. Prof. José Casagrande/DRNPA comenta que seu 91 
departamento está trabalhando remotamente, inclusive o Laboratório de Fertilidade do 92 
Solo não está funcionando. Recentemente, o laboratório retomou as atividades 93 
pontualmente para finalizar a análise de material para teses, findo estas análises o 94 
Laboratório foi fechado. O presidente comenta que estão sendo elaborados protocolos 95 
para retorno das atividades presenciais, logo que estiverem disponíveis será feita a 96 
divulgação dos mesmos. Prof. José Casagrande/DRNPA comenta que aguardará a 97 
publicação e, posteriormente, analisará a viabilidade do retorno. Prof. 98 
Hermann/DBPVA informa que as atividades do PMGCA estão normais, pela natureza 99 
do trabalho do Programa estar diretamente relacionado às Usinas. Acrescenta que os 100 
servidores/funcionários acima de 60 anos estão afastados de suas atividades e que, as 101 
visitas às Usinas passaram a ser virtuais. Agradece o apoio do Prof. Ricardo quanto à 102 
condução do Regimento Geral de Pesquisa. Prof.ª Sabrina/DTAiSeR i) a pedido da 103 
Prof.ª Marta Marjotta, representante do CCA no CoEaD, informa que será publicado o 104 
Edital do Programa para Coordenador da Universidade Aberta do Brasil e, 105 
posteriormente será aberto o convite para constituição da Comissão para Avaliação 106 
deste Edital e que o V Congresso de Educação e Tecnologias, encontro de 107 
pesquisadores em educação à distância, entre os dias 24 e 28/08/2020, de forma virtual, 108 
e as inscrições são até o dia 13/08/2020, no site: www.cietenped.ufscar.br. ii) Em 109 
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relação a Revista CTA, destaca que a nova direção da revista está empenhada em 110 
desenvolver um bom trabalho a fim de manter a qualidade da mesma. iii) Sobre o 111 
trabalho nos laboratórios do DTAiSeR, informa que: - LAST está exercendo seu trabalho 112 
presencialmente, devido suas atividades de extensão, relacionadas à análise da cana, 113 
e está registrado do SEI esta condição. – LABMAC está com as atividades suspensas. 114 
– LAMAM está realizando algumas atividades de extensão e pesquisa com todos os 115 
cuidados necessários, entre eles o rodízio. Prof.ª Margareth/AGEA comunica que está 116 
prevista para o dia 01/08 a troca de lotação entre as servidoras Maiara e Nigéria. Prof. 117 
Alexandre/FILA i) informa que está prevista para o mês de julho a realização do 2ª 118 
Sarau Virtual do CCA; ii) Parabeniza o Prof. Ricardo pelas inciativas da direção e 119 
comenta que o processo de matrícula deste ano não foi concluído, restando ainda a 120 
divulgação da 3ª lista de convocados, questiona se há algum posicionamento sobre 121 
esse assunto. O presidente não tem essa informação e irá verificar como está essa 122 
questão, acrescenta que até o momento esse assunto ainda não foi discutido nas 123 
reuniões do GT da ProGrad. Prof.ª Isabela/CBLA – i) comenta que durante a 124 
transmissão de um curso de extensão entraram na sala virtual e começaram a prejudicar 125 
o andamento da atividade, com gritaria, som alto e a desconectaram. Fez um chamado 126 
na SIn que foi encerrado sem solução. Fez um Boletim de Ocorrência e contatou o 127 
advogado da Adufscar que a orientou a abrir uma queixa crime, mas entende que essa 128 
não deve ser uma ação individual e sim da Instituição. O presidente pede para a Prof.ª 129 
Isabela encaminhar um e-mail para SIn, com cópia para a Diretoria relatando o ocorrido 130 
para averiguar quais ações podem ser tomadas, em caso de reincidências. ii) informa 131 
que as Coordenações de Curso têm feito reuniões com frequência para discutir as 132 
questões do ensino remoto e pede aos estudantes que tenha algum tipo de problema 133 
que entre em contato com as Coordenações. Prof.ª Kelly/QULA informa que fará parte 134 
do Grupo de Trabalho para Permanência Estudantil, como representante docente do 135 
CCA. Prof.ª Kayna/PPGAA - i) Informa que as atividades do PPGAA no 2º 136 
semestre/2020 terão início dia 17/08, todas de forma remota, conforme previsto no início 137 
do ano. ii) obre o Regimento Geral da Pós-Graduação está sendo revisto, e as 138 
sugestões apresentadas serão discutidas no próximo CoPG, previsto para 07/08. iii) 139 
Informa que está previsto para os dias 15/07 e 21/08 a realização dos Saraus do 140 
PPGAA. Prof.ª Anastácia/PPGADR – Faz a leitura do OF. CIRC. PPGADR Nª 19/2020 141 
(SEI: 23112.011741/2020-14):  “O Conselho do Curso de Pós-graduação em 142 
Agroecologia e Desenvolvimento Rural manifesta-se surpreso com o parecer emitido 143 
pela Profa. Dra. Audrey Borghi e Silva - Próreitora de Pós-graduação da UFSCar, 144 
quando da homologação do relatório do Coleta CAPES ano base 2019, na Plataforma 145 
Sucupira, em 10 de junho de 2020. O texto do parecer: “...Salienta-se que há interesse 146 
institucional na fusão deste Programa com outros dois Programas de Pós-Graduação 147 
deste campus (PPGAA-Ar – Programa de Pós-graduação em Agricultura e Ambiente e 148 
PPGPVBA-Ar – Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal e Bioprocessos 149 
Associados) e, ao longo de 2019, foram realizadas reuniões com os Coordenadores 150 
destes Programas neste sentido...” não considera conversas pregressas realizadas com 151 
representantes da ProPG e a decisão contrária à fusão com os demais programas 152 
mencionados no decorrer do quadriênio 2017-2020, deliberada em Assembleia de 153 
docentes do PPGADR e homologada pelo Conselho do Curso de Pós-graduação em 154 
Agroecologia e Desenvolvimento Rural (CPG – PPGADR), em sua 91o Reunião 155 
Ordinária realizada em 13 de agosto de 2019. Destaca-se também que no Planejamento 156 
Estratégico da Pós-graduação discutido e proposto pelo Centro de Ciências Agrárias e 157 
que se encontra inserido na página n. 45 do Planejamento Estratégico da Pós-158 
graduação da UFSCar 2020-2024, aprovado na 119o Reunião Ordinária do Conselho 159 
de Pós-graduação da UFSCar em 27 de maio de 2020, não consta menção à fusão dos 160 
três programas de Pós-graduação do CCA no decorrer do quadriênio 2017-2020. O 161 
parecer emitido pela Pró-reitora de Pós-graduação desmerece o trabalho realizado pela 162 
coordenação, técnica administrativa, corpo docente e discente do PPGADR para 163 
alcançar o conceito 4 na avaliação quadrienal 2017-2020”. Representante dos TAS – 164 
Mariana – i) Informa que foi convocada para compor o Comitê Geral entre 165 
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SisGen/CBio/IBAMA, solicitou ao Pró-Reitor de Pesquisa sua saída e, não foi aceita. 166 
Informa que se algum docente ou TA trabalhar com algum ser vivo, é preciso fazer o 167 
registro da pesquisa em um dos órgãos citados. ii) Sobre retorno ao trabalho dos TA´s, 168 
Mariana passa a palavra para Gisele Zutin. Gisele informa que participa do Grupo de 169 
Trabalho para retorno ao trabalho dos TAs e terceirizados. A princípio, o retorno às 170 
atividades será de forma igualitária entre docentes e TAs. Comenta que o GT está 171 
elaborando um questionário para coleta de informações sobre o trabalho remoto para 172 
os TAs, bem como as condições dos mesmos. Representante Discente Pós-173 
Graduação – Maicon – i) Informa que grande parte dos discentes do PPGADR 174 
participará, de forma virtual, do 7º Congresso Internacional de Agroecologia, nos dias 175 
01 a 03/07. Agradece o apoio da Coordenação do Programa e da Diretoria, ii) Faz a 176 
leitura do documento: “Nota de Repúdio - A Agroecologia ganha espaço no Brasil, a 177 
partir dos anos 80, com o surgimento dos primeiros grupos de agricultura alternativa. 178 
Tal pensamento era norteado pela necessidade de apresentar um caminho contra-179 
hegemônico, que se colocasse como possibilidade frente ao modelo de produção de 180 
alimentos industrial e em larga escala. É importante destacar que o movimento 181 
ambientalista surge em meados do século XX chamando atenção para o fato de que a 182 
Terra é um planeta de recursos finitos e que o equilíbrio ecológico é delicado. Muitos 183 
debates começam a ser travados e uma série de acordos, coordenados pela 184 
Organização das Nações Unidas, passam a orientar boas práticas para que a vida como 185 
a conhecemos seja preservada. Dentro desse contexto mundial, no início do século XXI, 186 
a Agroecologia se fortalece do ponto de vista institucional, dentre outras frentes, pela 187 
demanda crescente no número de cursos em grau médio-técnico e superior, bem como 188 
pela necessidade de realizar pesquisas que contribuam para o avanço desta área de 189 
estudos tão importante nesse momento no qual os mais variados ecossistemas 190 
planetários pedem socorro. Apesar do crescimento no número de cursos de graduação, 191 
a oferta de programas de pós-graduação em Agroecologia ainda é reduzida. Citamos o 192 
caso do estado de São Paulo, no qual a Universidade Federal de São Carlos se destaca 193 
pela oferta do único programa de pós-graduação Stricto Sensu em Agroecologia, 194 
através do PPGADR (Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e 195 
Desenvolvimento Rural), CCA (Campus de Ciências Agrárias), sediado no município de 196 
Araras. Frente aos diversos ataques sofridos pela comunidade científica brasileira por 197 
parte das ações desenvolvidas pela “Política Educacional” do Ministério da Educação 198 
que promovem, de forma agressiva, o retrocesso da educação em todos os níveis de 199 
ensino, a luta pela manutenção e pelo fortalecimento do sistema educacional - mais do 200 
que uma diretriz necessária ao desenvolvimento do país - torna-se uma questão de 201 
sobrevivência enquanto nação. Tendo em vista que, segundo dados da CAPES 202 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), o país hoje conta 203 
com cerca de oito doutores por cada cem mil habitantes, conclui-se que essa relação é 204 
insuficiente frente aos desafios globais. Fica clara a necessidade do fortalecimento de 205 
políticas públicas de ampliação do sistema educacional, e não o contrário, visando 206 
alcançar os níveis dos países que compõem a OCDE (Organização para a Cooperação 207 
e o Desenvolvimento Econômico). Diante do exposto, comunicamos que em reunião do 208 
Conselho da Pós- Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural - 209 
UFSCAR/CCA, realizada na quinta-feira (18/06), fomos informados que há por parte da 210 
pró- reitoria de pós-graduação o interesse institucional em fundir o PPGADR com outros 211 
dois programas de pós-graduação desta instituição, sendo estes: O Programa de Pós-212 
Graduação em Produção Vegetal e Bioprocessos Associados e o Programa de Pós-213 
Graduação em Agricultura e Ambiente, tornando-os assim um único programa. Tal 214 
postura é vista com muita surpresa pela comunidade discente, uma vez que o único 215 
momento em que tal assunto foi tratado, aconteceu em agosto de 2019 e deste, foi 216 
construído o entendimento coletivo, alinhado com a coordenação dos três programas, 217 
que tal atitude representaria o retrocesso sem precedentes para a pós-graduação, bem 218 
como para a política de fortalecimento da Universidade Federal de São Carlos. Foi 219 
também acordado que esse assunto seria novamente discutido após a próxima 220 
avaliação dos programas pela CAPES ao final de 2020. A comunidade discente do 221 
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PPGADR vem por meio desta nota, repudiar qualquer postura que atinja o PPGADR de 222 
forma agressiva, em especial, quando tal atitude dispensa o diálogo, promove o 223 
autoritarismo institucional e principalmente o desrespeito a decisões que foram tomadas 224 
de maneira coletiva, princípio primário da democracia. Entendemos que é papel da pró-225 
reitoria de pós-graduação o desenvolvimento de ações que promovam o fortalecimento 226 
dos programas e não ações que tendem a incentivar o retrocesso e o desmonte do 227 
ponto de vista institucional. Ressaltamos ainda, a importância do PPGADR para a 228 
comunidade científica da Universidade Federal de São Carlos, do Estado de São Paulo 229 
e para o Brasil, seja por oferecer um dos poucos programas de pós-graduação Stricto 230 
Sensu em Agroecologia, seja por seu caráter inter-multidisciplinar, que permite o 231 
acolhimento de pesquisadores das mais distintas áreas do conhecimento científico. Este 232 
programa alinha-se a novas posturas adotadas, por vários países, com base nos 233 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, fortalecendo assim uma 234 
visão sustentável e holística a favor da sociedade e do meio ambiente. Além disso, esse 235 
procedimento tem como consequência a diminuição do acesso, bem como da procura 236 
ao programa de pós-graduação, visto que, apesar dos três programas estarem inseridos 237 
em áreas correlatas, cada um destes possui sua especificidade. Entendemos que a 238 
proposta de fusão acarretará em menor disponibilidade e especificidade das áreas de 239 
estudo, afetando diretamente o progresso da ciência e, consequentemente, do país. 240 
Não obstante, essa medida se coloca na contramão do PNE 2014-2024, do PNPG 2011-241 
2020 e da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 242 
(PNAPO). Destacamos a importância internacional do programa, visto que desde o seu 243 
início em 2006, tem sido frequente a promoção de intercâmbios, bem como a recepção 244 
de pesquisadores, professores e alunos pertencentes à comunidade científica 245 
internacional. Ressaltamos ainda as centenas de trabalhos construídos a partir da 246 
estrutura do programa, primando pelo fortalecimento da Agroecologia dentro dos 247 
aspectos científicos, políticos e práticos. Por fim, informamos que a comunidade 248 
discente segue em alerta, denunciando e a postos para contestar qualquer medida de 249 
desmonte do programa, ao tempo que buscaremos unir forças com os mais diversos 250 
segmentos da sociedade civil organizada, que entendem a Agroecologia como 251 
paradigma emergente necessário para assegurar todas as forma de vida. Não 252 
permitiremos a adoção de práticas que visam seu enfraquecimento, em especial, 253 
aquelas que se caracterizam pelo viés unilateral, autoritário, autocrático, e que dispensa 254 
o diálogo ampliado com a comunidade acadêmica, princípio básico em sociedades 255 
democráticas. Sem Agroecologia não existe vida. Comunidade discente do PPGADR / 256 
CCA / UFSCar” 257 
 258 
3.   ORDEM DO DIA 259 
 260 
Inclusões de pauta: Aprovadas por unanimidade 261 
 262 
Assunto 3.5 – f) T.A. Monica Cristina Risso de Brito – PPGPVBA-Ar (3ª Avaliação) 263 
                        g) T.A. Tiago José Leme de Lima – DBPVA-Ar (1ª Avaliação) 264 
 265 
Assunto 3.10 - Apreciação de Ficha de Caracterização “Campesinato, Agricultura 266 
Familiar e Agroecologia” – PPGADR-Ar 267 
 268 
Assunto 3.11 - Apreciação do relatório de afastamento da servidora: T.A. Priscila 269 
Helena da Silva Macedo/DRNPA-Ar (parcial) para cursar, como aluna regular, o 270 
Programa Pós-Graduação em Agricultura e Ambiente (PPGAA-Ar), no período de 271 
05/08 a 21/12/2019 (SEI 23112.000641/2019-11) 272 
 273 
Assunto 3.1 - Homologação da aprovação em decisão “ad referendum” dada pela 274 
presidência no seguinte Relatório de Programa de Extensão: a) Programa Produção 275 
em Monogástricos – Prof.ª Dr.ª Luciana Thie Seki Dias – DBPVA-Ar. Aprovado por 276 
unanimidade. Assunto 3.2 - Homologação da aprovação em decisão “ad 277 
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referendum” dada pela presidência nas seguintes Atividades de Extensão: a) 278 
Instrumental tecnológico para produção de atividades e conteúdos educacionais – Prof. 279 
Dr. Estéfano Vizconde Veraszto - DCNME-Ar; b) Tecnologia de fontes de nutrientes para 280 
culturas agrícolas – Prof. Dr. Marcio Roberto Soares – DRNPA-Ar. Aprovados por 281 
unanimidade. Assunto 3.3 - Homologação da aprovação em decisão “ad 282 
referendum” dada pela presidência nos seguintes Relatórios de Atividades de 283 
Extensão: a) Gerenciamento e reciclagem de resíduos gerados pela UFSCar – campus 284 
Araras – Gisele Aparecida Zutin Castelani – SAF/CCA; b) Otimização de técnicas de 285 
manejo produtivo, sanitário e alimentar em propriedades rurais com atividades aquícolas 286 
– Prof.ª Dr.ª Luciana Thie Seki Dias – DBPVA-Ar; c) Obtenção de subsídios para 287 
avaliação da biossegurança de cultivares geneticamente modificados de cana-de-288 
açúcar – Composição Nutricional – Prof.ª Dr.ª Maria Teresa Mendes Ribeiro Borges – 289 
DTAiSeR-Ar; d) Tecnologia de fontes de nutrientes para culturas agrícolas – Prof. Dr. 290 
Marcio Roberto Soares – DRNPA-Ar. Aprovados por unanimidade. Assunto 3.4 – 291 
Homologação da aprovação em decisão “ad referendum” dada pela presidência 292 
nas PORTARIAS CCA: a) Nº 014, nomear a Prof.ª Dr.ª Sabrina Gabardo, Chefe do 293 
Departamento de Tecnologia Agroindustrial e Socioeconomia Rural - DTAiSeR-Ar; b) 294 
Nº 015, nomear a Prof.ª Dr.ª Josiane Rodrigues, Vice-Chefe do Departamento de 295 
Tecnologia Agroindustrial e Socioeconomia Rural - DTAiSeR-Ar; c) Nº 017, nomear, pró-296 
tempore, o Prof. Dr. Rodrigo Neves Marques, Vice-Coordenador do Curso de 297 
Engenharia Agronômica – CCEAg-Ar. Aprovados por unanimidade. Assunto 3.5 – 298 
Apreciação da Avaliação de Desempenho dos servidores: a) Prof. Dr. Renato Nallin 299 
Montagnolli – DCNME-Ar (3ª Avaliação); b) Prof.ª Dr.ª Josiane Rodrigues – DTAiSeR-300 
Ar (3ª Avaliação); c) T.A. Catarina Amorim Oliveira – DTAiSeR-Ar (1ª Avaliação); d) T.A. 301 
Priscila Helena da Silva Macedo – DRNPA-Ar (Final); e) Prof.ª Dr.ª Anna Hoffmann 302 
Oliveira – DRNPA-Ar (3ª Avaliação); f) T.A. Monica Cristina Risso de Brito – PPGPVBA-303 
Ar (3ª Avaliação); g) T.A. Tiago José Leme de Lima – DBPVA-Ar (1ª Avaliação). 304 
Aprovados por unanimidade. Assunto 3.6 – Apreciação da solicitação de 305 
Redistribuição do servidor Anselmo A. de Paiva Custódio, lotado no DRNPA-Ar 306 
para o IFSULDEMINAS. (SEI: 23112.001327/2020-99) – Aprovado por unanimidade. 307 
Assunto 3.7 - Indicação de representante do CCA, suplente, para a Câmara de 308 
Atividades de Extensão – CAEx - O presidente consultou os presentes interessados 309 
em participar. Não havendo manifestações, o presidente sorteou o nome da Prof.ª Dr.ª 310 
Josiane Rodrigues, como representante suplente na referida Câmara. Aprovado por 311 
unanimidade. Assunto 3.8 – Comissão de Espaço Físico – CEF – Prof.ª Adriana 312 
apresenta a Demanda 1 da CEF - Solicitação de Sala para alocação da Profa. Dra. 313 
Camila José Galindo lotada no DCNME-Ar. Comenta que o Conselho do DDR 314 
disponibilizou uma sala de uso compartilhado e destinada para uso docentes substitutos 315 
e pós-doutorandos, na Casa 4, até março de 2021. Aprovado por unanimidade. 316 
Demanda 2 - Solicitação sala no campus para a Empresa Júnior de Licenciatura 317 
em Química Alquimej – Há previsão do Sintufscar liberar o espaço no prédio Central 318 
(a entidade tem projeto para construção de uma nova sede no campus), a diretoria tem 319 
como projeto adequar àquele espaço para uso compartilhado das Empresas Júniores. 320 
Enquanto, não há previsão de desocupação e para atender a demanda, sugere a 321 
alocação temporária da Alquimej no DACCA. O espaço foi recentemente reformado e, 322 
é subutilizado. Aprovado por unanimidade. Assunto 3.9 – Constituição de 323 
Comissão para consulta de representação TA, discente de graduação e de pós-324 
graduação no CoC. – O presidente apresenta a Prof.ª Adriana Cavalieiri Sais, a T.A. 325 
Gisele Zutin e o aluno João Ricardo Jortieke Júnior para comporem a referida Comissão. 326 
Aprovado por unanimidade. Assunto 3.10 - Apreciação de Ficha de Caracterização 327 
“Campesinato, Agricultura Familiar e Agroecologia” – PPGADR-Ar. Aprovado por 328 
unanimidade. Assunto 3.11 - Apreciação do relatório de afastamento da servidora: 329 
T.A. Priscila Helena da Silva Macedo/DRNPA-Ar (parcial) para cursar, como aluna 330 
regular, o Programa Pós-Graduação em Agricultura e Ambiente (PPGAA-Ar), no 331 
período de 05/08 a 21/12/2019 (SEI 23112.000641/2019-11). Aprovado por 332 
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença e 333 



 (Continuação da Ata da 97ª Reunião Ordinária do Conselho de Centro do Centro de 
Ciências Agrárias, em 26 de junho de 2020 às 14:00 horas). 
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colaboração dos membros, declarando encerrada a reunião, da qual eu, Fábia Z. Nardi 334 
Farbelow lavrei a presente ATA, que assino juntamente com o Senhor Presidente e 335 
membros presentes à Reunião 336 
 337 
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 NOME   ASSINATURA 

Presidente 
Prof. Dr. Ricardo Toshio Fujihara 

 
 

Vice-Presidente 
Prof. Dr. Adriana Cavalieri Sais 

 

DRNPA 
Prof. Dr. José Carlos Casagrande 

 

DBPVA  
Prof. Dr. Hermann Paulo Hoffmann 

 

DTAiSeR  
Prof.ª Dr.ª Sabrina Gabardo 

 

DDR  
Prof.ª Dr.ª Patrícia Marluci da Conceição 

 

DCNME (indicação) 
Prof.ª Dr.ª Paulo Cézar de Faria 

 

EAGA (suplente) 
Prof. Dr. Rodrigo Neves Marques 

 

BBA 
Prof. Dr. Rodrigo Gazaffi 

 

AGEA  
Prof.ª Dr.ª Margareth Lumy Sekiama 

 

CBLA 
Prof.ª Dr.ª Isabela C. Talorá Bozzini 

 

QULA 
Prof.ª Dr.ª Kelly Roberta F. Muruci de Paula  

 

FILA  
Prof. Dr. Alexandre Colato 

 

PPGAA  
Prof.ª Dr.ª Kayna Agostini 

 

PPGADR 
Prof.ª Dr.ª Anastácia Fontanetti 

 

Representante dos T.As  
Mariana Campana 

 

Representante Discente Pós-Graduação  
Maicon Miguel Vieira da Silva 

 

Secretária  
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