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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA - CCEAg-LS/CCN 
Rod. Lauri Simões de Barros km 12 - SP-189, s/n - Bairro Aracaçu, Buri/SP, CEP 18290-000 

Telefone: (15) 32569048 - h�p://www.ufscar.br 
  

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CCCG-EAG

 

Data e horário: 07/05/2021, início às 10:05 h e término às 11:04 h

Local: virtual, via Google Meet

Presidência: Prof. Dr. Murilo Aparecido Voltarelli

Secretário: Antonio Calos Cardoso

Membros presentes: Docentes: Prof. Dr. Daniel Baron, Prof. Dr. Daniel Silveira Pinto Nassif, Prof. Dr.
Danilo Tancler S�pp, Prof. Dr. Fernando Campanhã Vicen�ni e Prof. Dr. Waldir Cintra de Jesus Junior;
Técnico: Duane Nascimento Oliveira, conforme presença registrada no chat (SEI nº 0477161).

1. INFORMES

1.1 Informes da Presidência: Prof. Murilo: Informou que serão ofertadas pelo docente Ricardo Alcantara
De La Cruz (Professor Visitante) 03 opta�vas, sendo: Tecnologia de Aplicação de Produtos Fitossanitários,
Manejo e Biologia de Plantas Daninhas e Escrita Cien�fica, disse ainda que não está definido se as
opta�vas serão ofertadas para todos os cursos, mas que todos os docentes visitantes estão fazendo esse
trabalho na oferta de opta�vas para os cursos do CCN. Comunicou que está sendo feito um trabalho pela
Coordenação Acadêmica/CCN no sen�do de divulgação dos trabalhos de pesquisas, laboratórios e todas
as a�vidades realizadas pelos cursos, no campus, inclusive as a�vidades na fazenda, sendo que tão logo
todos receberão e-mail sendo convidados para esse trabalho, que muito provavelmente serão divulgados
através de vídeos. Falou que há uma proposta de início das aulas após a úl�ma chamada do SISU, com o
obje�vo de diminuição do risco de evasão e menos vagas ociosas dentro dos cursos; falou também sobre
a questão da inclusão digital, que todos veem com bons olhos que o edital seja finalizado antes do início
das aulas, de modo que os estudantes, que necessitem, possam ter seu material (computador, internet,
etc) logo no início do período le�vo. Informou que o DeACE está promovendo ações, projetos e reuniões
sobre acolhimento dos estudantes para tentar trabalhar com eles na questão do conforto e saúde
mental, através de encontros semanais com a psicóloga Simone, tendo o apoio das coordenações de
cursos, e está trabalhando fortemente em relação à posvenção do suicídio, uma questão muito séria no
momento. Compar�lhou uma denúncia (anônima), ao curso de Engenharia Agronômica, datada de
20/04/21, recebida pela ouvidoria UFSCar, onde fez a leitura para os membros, pois acredita que isso
pode respingar em todos, dependendo do contexto e rumos que a mesma tomar. Disse que dentro do
cabe ao curso foi respondido da melhor maneira possível e encaminhado ao CNN, para ciência, sendo
que as tomadas de decisões a par�r disso, não dependem do coordenador do curso, ou da coordenação,
ou do Conselho de Coordenação do Curso. Registrou sua preocupação, enquanto Presidente do Conselho,
em relação a não presença de membros do conselho em pelo menos três reuniões consecu�vas, sem
jus�fica�va, dizendo que no Regimento da UFSCar vigente não há menção sobre isso e que fez consulta
ao CCN e está aguardando alguma resposta para tomada de decisão e, consequentemente,
implementação de medidas cabíveis. E por fim, fez agradecimento aos docentes e toda equipe pelos
trabalhos, empenho e dedicação neste ano le�vo de 2020, dizendo que devido ao apoio e trabalho de
todos, estamos chegando ao fim com sucesso e sen�mento de dever cumprido.
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1.2 Informes dos membros:

1.2.1 Prof. Daniel Baron: Informou que o Professor Daniel Nassif e ele, representante �tular e suplente
do curso de Engenharia Agronômica, respec�vamente, dentro do CoICT da UFSCar, par�ciparam de
reunião com todos os representantes, no dia 02/03/2021, onde foi feita a apresentação da nova equipe
de docentes representantes e realizado um balanço dos úl�mos dois ciclos de Iniciação Cien�fica
(2019/2020 e 2020/2021); no dia 12/03/21 foi realizada uma reunião entre o Prof. Daniel Nassif e ele, de
modo que o mesmo pudesse atualizá-lo e passar demais informações sobre a atuação no  CoICT do curso;
e no dia 01/04/21 houve nova reunião do CoPICT, onde nós apresentamos sugestões de melhorias na
elaboração do novo edital, sendo que essas foram bem acatadas pelos integrantes da reunião, e por fim,
comunicou que está aberto de 15/04 até 16/06/21 o processo para submissão de proposta de
PIBIC/PIBIT;  informou também que foi criado um e-mail para tratar de assuntos relacionados ao CoICT,
sendo o e-mail: agrolscoict@gmail.com. Comunicou, como conselheiro do Corpo Gestor de A�vidades
Prá�cas (CGAP), que foram realizadas duas reuniões, nos dias 23/03 e 08/04/21, e que estão trabalhando
nos ajustes e atualizações das instruções norma�vas para uso dos laboratórios didá�cos, seguindo
sugestões de melhorias e aperfeiçoamentos encaminhadas por parecer oficial da Advocacia Geral da
União (AGU) e também aproveitamos para fazer alguns ajustes conforme as demandas dos úl�mos dois
anos. Sendo assim, acreditamos que ainda em maio de 2021 será realizada nova reunião com todos os
conselheiros do CGAP, onde será “fechado” uma primeira versão de ajustes e essa versão será
encaminhada a todos os servidores para que possam dar eventuais contribuições, e caso ocorram, uma
nova reunião será realizada para ajustar as sugestões e enviar ao CoC.

1.2.2 Prof. Waldir Cintra de Jesus Junior: Comunicou que dentro do edital da Pró-Reitoria de Extensão
relacionado à realização de eventos, foi conseguido a aprovação da IV SEAGRO, e pediu a colaboração de
todos, como ocorreu nos anos anteriores, para a realização do evento, enfa�zando que no momento a
comissão organizadora está na fase de pensar em temá�cas, sendo que essa está contando com a
par�cipação dos estudantes nesse e em outros trabalhos, e desse modo o curso possa realizar um grande
evento no mês de outubro/2021.

2. ORDEM DO DIA

2.1 Proposta de Calendário de Reuniões Ordinárias: Foi apresentado e aprovado por unanimidade o
calendário de reuniões ordinárias do CCCG-EAg para o ano de 2021, com as seguintes datas: 15/06, 10 h
(terça-feira);  30/07, 10h (sexta-feira); 01/09, 8h (quarta-feira); 11/10, 8h (segunda-feira); 23/11, 10h
(terça-feira); e 17/12, 10h (sexta-feira).

2.2 Planejamento do ano le�vo 2021:  O Prof. Murilo apresentou  três propostas para planejamento do
ano le�vo de 2021, sendo: 1º) 100% ENPE em todo ano le�vo de 2021; 2º) 2021/1º semestre com 3
eixos; 2021/2º semestre com outros 3 eixos [semelhante à ADM]; e 3º) 2021/1º semestre ENPE e
2021/2º semestre a depender da decisão da UFSCar em função das diretrizes sanitárias
(presencial/ENPE), sendo que as mesmas foram discu�das em reunião do NDE, em 06/05/21, com
aprovação de encaminhamento da proposta nº 3. Houve  muitas discussões sobre o assunto, inclusive
com sugestão do Prof. Danilo de que o calendário do campus Lagoa Sino fosse separado dos outros
campi, com início das aulas no mês de julho; sugestão do Prof. Fernando Vicen�ni de permanecer as
turmas A, B e C no eixo RN1; e a ressalva do Prof. Daniel Baron de que sejam considerados os Eixos
Temá�cos com elevado número de meso-conteúdos, dado grande número de docentes que atuam nos
eixos PPV1 e PPV2, e após, foi aprovada por unanimidade a proposta número 3.

Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença e colaboração dos senhores
conselheiros, declarando encerrada a presente reunião, da qual eu, Antonio Carlos Cardoso, na qualidade
de secretário, redigi a presente ata que assino, após ser assinada pela Presidência e demais membros
presentes.

Documento assinado eletronicamente por Murilo Aparecido Voltarelli, Coordenador(a) de Curso,
em 15/09/2021, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Silveira Pinto Nassif, Docente, em 20/09/2021, às

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Duane Nascimento Oliveira, Técnico(a) em Agropecuária,
em 20/09/2021, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Waldir Cintra de Jesus Junior, Docente, em 20/09/2021,
às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Danilo Tancler S�pp, Docente, em 20/09/2021, às 14:12,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Campanha Vicen�ni, Docente, em 22/09/2021,
às 19:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Baron, Docente, em 04/10/2021, às 07:57,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Antonio Carlos Cardoso, Assistente em Administração,
em 04/10/2021, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufscar.br/auten�cacao,
informando o código verificador 0477168 e o código CRC B8B189EE.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
23112.008814/2021-63 SEI nº 0477168 

Modelo de Documento:  Conselho: Ata de Reunião, versão de 02/Agosto/2019  
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