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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 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CCCG-EAG

 

Data e horário: 02/06/2021, início às 10:05 h e término às 12:10 h

Local: virtual, via Google Meet

Presidência: Prof. Dr. Murilo Aparecido Voltarelli; Vice-Presidência: Prof. Dr. Robson Ryu Yamamoto

Secretário: Antonio Carlos 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, Prof. Dr. Gustavo Fonseca de Almeida e
Prof. Dr. Waldir Cintra de Jesus Júnior; Técnico: Duane Nascimento Oliveira, conforme presença
registrada no chat (SEI nº 0427979). 
1. INFORMES:

1.1 Informe da Presidência: Prof. Murilo: Informou que está ocorrendo reunião do CoG, em seu segundo
tempo, e que já foi aprovada a proposta dos grupos de trabalho dos períodos em semanas, que agora
está sendo discu�do como será cada parte dentro de cada item da proposta aprovada, sendo que na
próxima semana deverá estar finalizada, com informações de como será o ano le�vo de 2021, como início
previsto para 16/08/21;  Fez agradecimento a todos os docentes e técnicos pela finalização do ano le�vo
de 2020, enfa�zando a dedicação e parceria de todos, de modo que tudo tenha ocorrido com bastante
sucesso. Prof. Robson: Fez informes sobre as ocorrências relacionadas às a�vidades de estágio
obrigatório durante o ano le�vo de 2020, falando das matrículas nos períodos de 2019/1 e 2020/1, que
foi necessário fazer o cancelamento de grande número de inscrições de alunos que não conseguiram
iniciar e ou finalizar seu estágio obrigatório.

1.2 Informe dos membros:

1.2.1 Prof. Danilo Tancler S�pp: Falou sobre as a�vidades de TCC, informando que de 57 matriculados
em 2020, 27 alunos fizeram sua defesa; falou também sobre a preocupação de alunos matriculados nas
a�vidades de TCC em 2019 que estavam com conceito incompleto e que cinco alunos não finalizaram o
TCC, estando aguardando decisão da ProGrad sobre prorrogação do conceito incompleto ou
cancelamento da a�vidade no SIGA, pela DiGRA, de modo a não ficarem com conceito reprovado;
Comunicou que emi�u os cer�ficados de par�cipação em bancas de defesa de TCC, como também
declaração de orientador nas a�vidades de TCC, pedindo aos que receberem tais documentos, que caso
constatem algum erro de digitação, que deem retorno solicitando sua correção.

1.2.2 Prof. Daniel Baron: Informou sobre a defesa de TCC de sua orientada, discente Mayra Dhaiane
Cabral da Silva, ocorrida no dia 13/05/2021, por meios remotos, e fez agradecimento ao Prof. Danilo
S�pp por todo o apoio e trabalho dedicado em todo o passo a passo nas a�vidades de TCC;  Falou sobre a
par�cipação no CGAP, do Campus Lagoa do Sino, atualizando sobre 2ª e 3ª sessões ocorridas nos dias
24/05 e 31/05, referente aos debates para atualização e elaboração de diretrizes para a�vidades prá�cas
realizadas nos laboratórios didá�cos, e que foi agendada para o dia 08/06, a 4ª sessão para dar
con�nuidade aos trabalhos, e assim que es�ver pronta uma versão inicial, esta será compar�lhada com
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todos os colegas, para apreciação; Fez solicitação aos colegas que atuam nos eixos PPV1 e PPV2 para que
insiram nas planilhas, as notas e frequências, de modo a ocorrer com normalidade o fechamento das
notas e que os prazos es�pulados pela Coordenação Acadêmica possam ser cumpridos.

1.2.3 Prof. Daniel Silveira Pinto Nassif: Comunicou sobre o edital de PIBIC que está aberto até o dia
16/06, alertando para não deixar a submissão para a úl�ma data, pois pode ocorrer travamento no
sistema, e que é necessário a atualização do Curriculum La�es no ano vigente, pois aquele que submeter
projetos e não es�ver com La�es atualizado, será desclassificado. Em seguida o Prof. Fernando Vicen�ni
complementou dizendo que a atualização precisa ser a par�r de março/21, janeiro e fevereiro não serão
contabilizados, e que é preciso incluir também grupos de pesquisa.

2. ORDEM DO DIA:

2.1 Homologações de defesa de Estágio Curricular Obrigatório: O Prof. Robson apresentou planilhas
constando os discentes matriculados nas a�vidades Estágio Obrigatório em 2019 e 2020, dentre esses,
 os discentes que fizeram defesa de relatório de estágio, total ou parcial, foram os seguintes: Abgail
Machado da Silva, Amanda Vasconcelos Ribeiro, Bruno Fogaça Coelho, Chris�an Anthony Prates Price,
Eduardo de Almeida Cavalheiro, Eduardo Lopes Doracenzi, Flaviane Caroline Veiga Lima, Gabriel Antonio
Besson, Gabriel Matos de Melo Albuquerque, Gabriela Pankowski Lopes Machado, Geovanna Taeko
Rodrigues Moreira, Giovanna Barbará Miguel, Guilherme Rogério Sartori, Gustavo Defendi e Borghi, João
Paulo Verardi, Josielli Ozila de Oliveira, Kamila Anielle dos Santos Mar�ns, Lais Gabriela Pinto Comeron,
Leandro Faia Galvão Dias, Luan de Souza Rodrigues, Luara Franciane de Meirelles, Luiz Fernando Oliveira
Pinto, Maikon Renan de Almeida Benfica, Marcela Borges Munhóz, Matheus Augusto Damasceno Ramos,
Mayra Dhaiane Cabral da Silva, Natan Henrique Galvão de Mello, Rafael Sousa Ferreira, Rodrigo Antonio
Nuncio Junior, Silvio Gustavo Santos Pessoa, Taynara Aparecida Bernardo, Thaila Priscilaine de Carvalho,
Vinícius José de Oliveira Garcia e Vinícius Dias Tomazini.

2.2 Homologações de defesa de TCC: Foi feita a homologação dos discentes aprovados na a�vidade
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no ano de 2020, conforme relatório SEI nº (0479507) apresentado
pelo Prof. Danilo Tancler S�pp, coordenador de TCC do curso de Engenharia Agronômica.

2.3 Pontuação docentes Edital 21/11 – CoICT: Após a apresentação, pelo Prof. Daniel Silveira Pinto Nassif,
da pontuação dos docentes  e ter havido discordância por parte de um docente quanto a sua
pontuação, houve ampla discussão quanto aos critérios para cálculo sempre com base naquilo que está
estabelecido no edital, em seguida decidiu-se por se refazer o cálculo da pontuação de todos, e após, o
envio por e-mail a cada docente, solicitando sua concordância ou discordância até um prazo
determinado, e após esse prazo, não havendo nenhuma discordância, será dado parecer favorável "Ad
Referendum" pelo Presidente do Conselho.

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 Robson Ryu Yamamoto, Vice-Coordenador(a) de Curso,
em 17/09/2021, às 15:32, 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
11:08, 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 Gustavo Fonseca de Almeida, Docente, em 20/09/2021,
às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
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de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Duane Nascimento Oliveira, Técnico(a) em Agropecuária,
em 20/09/2021, às 13:04, 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 13:29, 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 19:25, 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 08:02,
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 09:25, 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 0477563 e o código CRC CCEEE15B.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
23112.010618/2021-59 SEI nº 0477563 

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