
Página 1 de 4  

  

Ata da 65ª Reunião Ordinária do Departamento de Engenharia Agrícola e 
Meio Ambiente da Escola de Engenharia da Universidade Federal 
Fluminense, 02 de março de 2020.   

  

Aos 2 (dois) dias do mês de março de 2020, na sala 230-A do bloco D da Escola 

de Engenharia, às 14h00, reuniram-se os membros do Departamento de 

Engenharia Agrícola e Meio Ambiente –TER, conforme relação anexa, sob a 

presidência do Chefe de Departamento, Professor Leonardo da Silva Hamacher, 

secretariado pela Assistente em Administração Juliana da Rocha Silva. Junto 

com a Lista de Presença foi passada uma lista para atualização de contatos dos 

membros do TER (e-mail e telefone). A Pauta foi previamente distribuída à 

Plenária Departamental, e compreendeu os seguintes itens: DELIBERAÇÕES: 

1) Aprovação da Ata 64ª Reunião Ordinária.  A Ata da sexagésima quarta 

reunião do Departamento de Engenharia Agrícola e Meio Ambiente, de 09 (nove) 

de dezembro de 2019 foi colocada em apreciação. O Prof. Dario solicitou a 

apreciação das alterações que ele enviou por e-mail (no mesmo dia da reunião 

as 13h34). Em função do prazo escasso entre o envio e a reunião, foi solicitado 

e autorizado que ele lesse para a Plenária sua proposta de redação para o item 

“1) Aprovação da 63º Reunião Ordinária”. Em seguida, foi colocada em votação 

a Ata da 64ª Reunião Ordinária, que foi aprovada (sem as referidas alterações 

propostas pelo Prof. Dario), pela maioria dos presentes com abstenções dos 

Professores: Dan, James e Antônio Gusmão e dos funcionários Rulf, Juliana e 

Ana Caroline e um voto contrário do Professor Dario. No momento da votação 

estavam ausentes, apesar de terem assinado a lista de presença, os professores 

Mônica de Aquino Galeano Massera da Hora e Antônio Ferreira da Hora. 

Portanto, não se manifestaram sobre o tema.2) Relatórios Anuais dos 

Docentes-RAD 2019. O Prof. Leonardo apresentou os RADs referentes ao 

exercício de 2019 dos Professores: Afonso Rangel Garcez de Azevedo, André 

Luiz Belém, Antônio Carlos Sá de Gusmão, Antônio Ferreira da Hora, Carlos 

Rodrigues Pereira, Daiane Cecchin, Dan Abensur Gandelman, Dario de Andrade 

Prata Filho, Débora Candeias Marques, Dirlane de Fátima do Carmo, Flávio 

Castro da Silva, Gabriel de Carvalho Nascimento, Ivanovich Lache Salcedo, 

Ivenio Moreira da Silva, James Hall, Leonardo da Silva Hamacher, Lívia Maria 

da Costa Silva, Marcio Cataldi, Marcos Alexandre Teixeira, Mônica de Aquino 

Galeano Massera da Hora, Monica Priscilla Hernandez Moncada, Olga Kelman 

Brocki Calhman, Ricardo Abranches Felix Cardoso Júnior e Roberta Jimenez de 

Almeida Rigueira. Colocado em apreciação e votação, os Relatórios Anuais dos 

Docentes 2019 foram aprovados por unanimidade pela Plenária. 3) 

Agendamento de Reuniões do TER. O Prof. Leonardo sugeriu que as reuniões 

do Departamento ocorram na primeira semana de cada mês, alternando-se entre 

os dias da semana para contemplar todos os membros da Plenária, e mesmo 

que pré-agendadas serão confirmadas no decorrer do ano. Ficou também 

estipulado o prazo de uma semana da Reunião Departamental para envio da 

Minuta da Ata aos membros e de mais uma semana para contribuições dos 

membros da Plenária, não impedindo que alterações necessárias sejam 
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realizadas até a efetiva aprovação. Colocado em apreciação e votação, foi 

aprovado. 4) Aprovação do Ad Referendum Formação da Banca de 

Progressão Funcional de Adjunto C1 para Adjunto C2 do Prof. Leonardo da 

Silva Hamacher. O Prof. Leonardo informou que em virtude do prazo para 

progressão já havia solicitado a formação da banca via Ad Referendum com 

indicação dos professores Flávio Castro da Silva, Carlos Rodrigues Pereira e 

Dirlane de Fátima do Carmo, sob a presidência do primeiro. Colocado em 

apreciação e votação, o Ad Referendum foi aprovado por unanimidade. 5) 

Aprovação do Ad Referendum Formação da Banca de Progressão 

Funcional de Adjunto C2 para Adjunto C3 do Prof. Leonardo da Silva 

Hamacher. O Prof. Leonardo informou que em virtude do prazo para progressão 

já havia solicitado a formação da banca via Ad Referendum com indicação dos 

professores Flávio Castro da Silva, Carlos Rodrigues Pereira e Dirlane de Fátima 

do Carmo, sob a presidência do primeiro. Colocado em apreciação e votação, o 

Ad Referendum foi aprovado por unanimidade. 6) Aprovação do Ad 

Referendum Formação da Banca de Progressão Funcional de Adjunto A1 

para Adjunto A2 da Professor Ivanovich Lache Salcedo. O Prof. Ivanovich 

informou que em virtude do prazo para progressão já havia solicitado a formação 

da banca via Ad Referendum com indicação dos professores Flávio Castro da 

Silva, Carlos Rodrigues Pereira e Dirlane de Fátima do Carmo, sob a presidência 

do primeiro. Colocado em apreciação e votação, o Ad Referendum foi aprovado 

por unanimidade. 7) Parecer da Comissão de Avaliação da Progressão 

Funcional de Adjunto C1 para Adjunto C2 da Profª Izabella Christynne 

Ribeiro Pinto Valadão. O Prof. Antonio Gusmão, Presidente da Comissão de 

Avaliação de Progressão, relatou que a Comissão analisou o relatório 

apresentado pelo Profª. Izabella, com as atividades desenvolvidas e os 

respectivos documentos comprobatórios, assim como a tabela de pontuação 

necessária, emitindo parecer favorável à progressão funcional de Adjunto Classe 

C nível 1 (C1) para Adjunto Classe C nível 2 (C2). Colocado em votação, a 

progressão foi aprovada por unanimidade. 8) Parecer da Comissão de 

Avaliação de Progressão Funcional de Adjunto C1 para Adjunto C2 do Prof. 

Leonardo da Silva Hamacher. O Prof. Flávio, Presidente da Comissão de 

Avaliação de Progressão, relatou que a Comissão analisou o relatório 

apresentado pelo Prof. Leonardo, com as atividades desenvolvidas e os 

respectivos documentos comprobatórios, assim como a tabela de pontuação 

necessária, emitindo parecer favorável à progressão funcional de Adjunto Classe 

C nível 1 (C1) para Adjunto Classe C nível 2 (C2). Colocado em votação, a 

progressão foi aprovada por unanimidade. 9) Parecer da Comissão de 

Avaliação de Progressão Funcional de Adjunto C1 para Adjunto C2 da 

Professora Roberta Jimenez de Almeida Rigueira. O Prof. Flávio, Presidente 

da Comissão de Avaliação de Progressão, relatou que a Comissão analisou o 

relatório apresentado pelo Profª. Roberta, com as atividades desenvolvidas e os 

respectivos documentos comprobatórios, assim como a tabela de pontuação 

necessária, emitindo parecer favorável à progressão funcional de Adjunto Classe 

C nível 1 (C1) para Adjunto Classe C nível 2 (C2). Colocado em votação, a 
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progressão foi aprovada por unanimidade. 10) Parecer da Comissão de 

Avaliação de Progressão Funcional de Adjunto C1 para Adjunto C2 do 

Professor André Luiz Belém. O Prof. Flávio representando o Prof. Marcio 

Cataldi, Presidente da Comissão de Avaliação de Progressão, relatou que a 

Comissão analisou o relatório apresentado pelo Prof. André, com as atividades 

desenvolvidas e os respectivos documentos comprobatórios, assim como a 

tabela de pontuação necessária, emitindo parecer favorável à progressão 

funcional de Adjunto Classe C nível 1 (C1) para Adjunto Classe C nível 2 (C2). 

Colocado em votação, a progressão foi aprovada por unanimidade. 11) Parecer 

da Comissão de Avaliação de Progressão Funcional de Adjunto A1 para 

Adjunto A2 da Professor Ivanovich Lache Salcedo. O Prof. Flávio, Presidente 

da Comissão de Avaliação de Progressão, relatou que a Comissão analisou o 

relatório apresentado pelo Prof. Ivanovich, com as atividades desenvolvidas e os 

respectivos documentos comprobatórios, assim como a tabela de pontuação 

necessária, emitindo parecer favorável à progressão funcional de Adjunto Classe 

A nível 1 (A1) para Adjunto Classe A nível 2 (A2). Colocado em votação, a 

progressão foi aprovada por unanimidade.12) Parceria com a Universidade de 

Évora- Projeto Mobilidade.  A Prof.ª Daiane informou sobre a possível parceria 

entre a Universidade de Évora com a UFF, no programa Erasmus - mobilidade 

na área de concentração: Agricultura, Engenharia Agrícola e Biossistemas, 

relatando a proposta para a Plenária. O Prof. André relembrou sua experiência 

e salientou a importância de cooperação com o SRI-Sistema de Relações 

Internacionais. Colocado em apreciação e votação, foi aprovado por 

unanimidade. 13) Apreciação dos Projetos de Pesquisa “Consideração de 

Externalidades Relativas ao Aquecimento Global no Planejamento do Setor 

Elétrico Brasileiro” e "Estimativas de Impactos a Saúde Humana de 

Políticas de Combustíveis em Centros Urbanos". O Prof. Dan apresentou os 

referidos projetos para a Plenária, sanando eventuais dúvidas e 

questionamentos. Relatou da sua participação nos projetos e sobre a orientação 

de alunos na UFF nesses temas. Informou ainda sobre publicações e a relação 

dos projetos com as atividades desenvolvidas na EPE-Empresa de Pesquisa 

Energética. Colocado em apreciação e votação, os referidos projetos de 

pesquisa foram aprovados por unanimidade.14) Apreciação do Projeto de 

Extensão “Sistemas Agroflorestais em Espaços Urbanos”. O Prof. André 

apresentou o referido projeto para a Plenária, sanando eventuais dúvidas e 

questionamentos. Informou que esse projeto tem relação com o Projeto 

AGRONAUTAS desenvolvido entre os Blocos D e E da Escola de Engenharia, e 

que serão disponibilizadas oito (8) bolsas PROAES para os alunos. Salientou 

que a extensão poderia oferecer oficinas nos finais de semana também para a 

comunidade externa. Colocado em apreciação e votação, o referido projeto de 

extensão foi aprovado por unanimidade. 15) Parecer da Comissão de Estágio  

Probatório referente ao Segundo Relatório de Estágio Probatório (24 

meses) do Prof. Ivanovich Lache Salcedo. O Presidente da Comissão de 

Estágio Probatório, Prof. Dario, apresentou a Plenária parecer favorável à 

aprovação do Segundo Relatório de Atividades (24 meses) do Prof. Ivanovich, 
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informando que o relatório apresentou toda documentação comprobatória e está 

em conformidade com a Resolução CEP/UFF no 219/2005 e com a Lei no 

8112/1990. Colocado em apreciação e votação o Segundo Relatório de 

Atividades da Profa Ivanovich foi aprovado por unanimidade. COMUNICADOS: 

1) Apresentação de Propostas de Projetos ao Edital de Projetos Aplicados 

do Convênio UFF / Prefeitura Municipal de Niterói – PMN. O Prof. Leonardo 

junto com os Professores Antonio Gusmão e Daiane informaram sobre a reunião 

que participaram com a FEC, destacando para a Plenária os procedimentos 

enviados por e-mail. 2) Relato sobre o curso PDC realizado na UFV. A Prof. 

Dirlane relatou para a Plenária sua participação no II Curso de Planejamento em 

Permacultura e que disponibilizará um livro do evento para a biblioteca. Informou 

ainda que o próximo PDC - Curso de Design em Permacultura provavelmente 

ocorrerá na UFF em 2022. 3) Situação Convênio UFF-CEAGRIM-MAGE. O 

Prof. James relembrou que o convênio vence em maio de 2020, informando a 

atual situação. Alguns membros da Plenária sugeriram tentar agendar uma 

reunião com o diretor do CEAGRIM. 4) Resultado da Seleção do PET.  O Prof. 

Antônio Gusmão informou que o Prof. Carlos foi selecionado Tutor para o grupo 

PET Engenharia Agrícola, onde pretende manter e ampliar as atividades já 

desenvolvidas. 5) Monitoria. O Prof. Leonardo, informou que o Prof. Gabriel 

assumiu a chefia da coordenação de monitoria. Não havendo mais nada a 

apresentar, o Prof. Leonardo deu como encerrada a reunião, sendo que a 

presente Ata vai assinada por mim em conjunto com o Sr. Presidente com as 

contribuições dos membros da Plenária.   

   
Professor Leonardo da Silva Hamacher               Juliana da Rocha Silva  

 Presidente                                                           Secretária  
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