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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 de Reunião nº 1/2022/CCEAg-LS/CCN

Ata da 44ª Reunião Ordinária do CCCG-EAg
 

Data e horário: 18.02.2022 - início às 08:35 h e término às 09:38 h
Local: virtual - via Google Meet
Presidência: Prof. Dr. Murilo Aparecido Voltarelli
Secretário: Antonio Carlos Cardoso

Membros presentes: Conforme Lista de Presença em anexo (SEI nº 0752536)
 

1. Expediente(i)

Ao décimo oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois às oito horas e trinta e cinco minutos, via
google meet, teve início a quadragésima quarta reunião ordinária do Conselho de Coordenação do Curso de Graduação
em Engenharia Agronômica, sob a Presidência do Prof. Dr. Murilo Aparecido Voltarelli. Es�veram presentes os membros
que assinaram a lista de presença, conforme documento anexo a esta ata.

1.1. Comunicações da Presidência

1. Prof. Murilo Aparecido Voltarelli:  Fez breve comentário sobre lives realizadas com os estudantes de todos os
perfis, discu�ndo sobre o andamento do ENPE, dizendo que houve ques�onamentos sobre a não realização de aulas
prá�cas, se essas serão repostas; Falou também sobre as novas vagas para docentes, foi acertado que uma vaga será
para atender as novas DCNs; Falou sobre a reformulação do Conselho, dado que muitos membros já estão
representando determinado eixo temá�co há bastante tempo, fazendo solicitação aos membros que desejem sair ou
ficar de suplente, que indique outro representante �tular e suplente para o eixo, deixando acertado que na próxima
semana será consultado a todos, através de e-mail, com a finalidade de formar nova composição para o biênio
2022/2024.

1.2. Comunicações dos Membros

1. Duane Nascimento Oliveira: Fez comunicado a pedido do Prof. Alberto Luciano Carmassi, Diretor do Campus,
informando que muitas plantas do pomar didá�co morreram e que ele sugeriu refazer o pomar próximo ao SAF.

2. Prof. Daniel Baron: Informou sobre o CIC 2022, edital 2020/2021, que acontecerá virtualmente de 21/03/22 a
25/03/22 e que tão logo seja finalizado o edital, o mesmo será compar�lhado com todos; Comunicou que foi convidado
pela Prof.ª  Giulianna para compor o comitê SisGen, no qual ele aceitou, informando também que é até o dia 25/02/22
o término do prazo para envio de dados, pedindo também à Coordenação do Curso o compar�lhamento do e-mail que
trata sobre o assunto, com todos os docentes do curso; Como membro do CGAP, fez atualizações sobre as “novas
instruções norma�vas para uso de laboratórios didá�cos em aulas prá�cas”, conforme sugestões e melhorias
encaminhadas por docentes e informou também que dois membros do CGAP pediram desligamento e assim foi
solicitado ao CCN a indicação ou outra forma de escolha para preencher essas vagas no comitê.

3. Prof. Waldir Cintra de Jesus Junior:   Comunicou que a Opta�va “Manejo Fitossanitário” ofertada por ele e a Prof.ª
Tamiris foi ministrada de forma condensada e já finalizada.

4. Prof. Danilo Tancler S�pp: Parabenizou os Professores Murilo e Robson pelo segundo mandato junto à
coordenação do curso e agradeceu a todos os membros da Comissão Eleitoral e aos que estão presentes nesta reunião
(Prof. Daniel Baron, Prof. Fernando, Prof.  Jonathan e o Antonio) por toda a cooperação; fez algumas perguntas sobre
edital de redistribuição: como é o edital de redistribuição? Já tem um definido pela UFSCar? Como é a seleção, provas?
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Você tem conhecimento? O Prof. Murilo respondeu que sim, que está de posse de um modelo de edital, no e-mail, e
que irá compar�lhar com os demais docentes para que tenham ciência.

5. Prof. Gustavo Fonseca de Almeida: Externou sua preocupação na questão da representação no conselho junto ao
eixo Extensão Rural, visto que ele está nesse desde o início do curso, ou seja, por mais de dois mandatos. 

2. Pauta do Dia(i)

1. Apreciação das Atas da 13ª e 14ª Reuniões Extraordinárias e 42ª e 43ª Reuniões Ordinárias do Curso de Engenharia
Agronômica: As referidas atas foram apreciadas e aprovadas por unanimidade.

2. Apreciação dos recursos por perdas de vagas: Os recursos dos estudantes Vitor Paulino Oliveira e Beatriz Cardoso
Lima, solicitando reintegração devido perda de vaga por não terem feito rematrícula foram apreciados e, após ampla
discussão, os mesmos foram deferidos por unanimidade.

3. Indicação de membro �tular e suplente para compor o Grupo de Trabalho de Educação em Engenharia:  O Prof.
Murilo falou sobre essa solicitação, referente ao processo número 23112.022306/2021-98, e os docentes Jonathan
Gazzola e Daniel Silveira Pinto Nassif se pron�ficaram em representar o curso nessa comissão, como membro �tular e
suplente, respec�vamente.

4. Apreciação do cronograma de reuniões do Conselho de Curso de Engenharia Agronômica: Foi apresentado o
cronograma de reuniões do conselho para o ano de 2022, sendo: 18/02: sexta-feira, 8:30h; 14/04: quinta-feira, 15:00h,
15/06: quarta-feira, 8:30h, 15/08: segunda-feira,15:00h, 17/10: segunda-feira, 8:30h; e 16/12: sexta-feira, 8:30h, o qual
foi aprovado por unanimidade.

3. Encerramento da Reunião

Nada mais havendo a tratar, a Presidência ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se
manifestou, agradeceu a presença e colaboração dos presentes, 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 e convidados presentes.

Documento assinado eletronicamente por Murilo Aparecido Voltarelli, Coordenador(a) de Curso, em 26/07/2022,
às 14:42, 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 Jonathan Gazzola, Docente, em 26/08/2022, às 11:10, 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 26/08/2022, às 20:19, 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 30/08/2022, às 12:52,
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 30/08/2022, às 17:18,
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
05/09/2022, às 18:07, 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 Danilo Tancler S�pp, Docente, em 08/09/2022, às 14:28, 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 29/11/2022,
às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufscar.br/auten�cacao, informando o código
verificador 0752542 e o código CRC 76A7B762.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
23112.003921/2022-86 SEI nº 0752542 

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