
Relatório de Ação da Diretoria do CCA – 2012-2013 

Apresentação 

Ao concluir o segundo ano de gestão, a Diretoria do Centro de Ciências Agrárias apresenta o seu 
relatório anual com o objetivo de comunicar à comunidade universitária um resumo de ações 
realizadas, cumprindo o preceito de prestação de contas do serviço público. 

 

Graduação 

 Apoio à aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Pesca; 

 Recepção dos calouros de 2013.1 e 2013.2 com palestra e almoço contando com a presença do 
Pró-Reitor de Graduação, Prof. Custódio Almeida, do bibliotecário Nonato Ribeiro, dos 
Coordenadores dos cursos, professores, Centros Acadêmicos, estudantes veteranos e técnico-
administrativos; 

 Participação na V Feira das Profissões apoiando a organização dos estandes com os 
coordenadores de cursos e estudantes do CCA cadastrados para atuarem no evento; 

 Desenvolvimento do Projeto de Eficiência e Qualidade para Graduação do CCA por meio da 
Monitoria de Projetos com cinco bolsistas; 

 Transformação em Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) dos Grupos de Trabalho (GTs) criados 
em cada curso de graduação para atualizar os projetos pedagógicos;  

 Encontro com Chefes e Coordenadores de Cursos para discutir os Projetos Pedagógicos dos 
Cursos (PPCs) e os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) no âmbito dos departamentos; 

 Mobilização para participação nos Editais de Livros; 

 Seminário sobre Projetos Pedagógicos dos Cursos com a presença do Pró-Reitor, Prof. Custódio 
Almeida, e da Coordenadora de Projetos e Acompanhamento Curricular (COPAC), Profa. 
Bernadete Porto, e da Coordenadora de Planejamento e Avaliação de Programas e Ações 
Acadêmicas (COPAV), Socorro Rodrigues; 

 Encontro de planejamento dos Núcleos Docentes Estruturantes do CCA com o objetivo de 
programar as atividades de reestruturação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs); 

 Abertura de concurso para professor efetivo de Desenho Básico e Topografia para os cursos de 
Engenharia de Pesca e Engenharia de Alimentos, com apoio da PROGRAD; 

 Publicação do documento “Marco Zero” da FEVC – Fazenda Experimental Vale do Curu como 
elemento do Projeto Político Pedagógico do CCA; 

 Reuniões na Câmara de Agronomia do CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
para discutir os Projetos Pedagógicos dos cursos e tratar da nova legislação profissional; 

 Ações junto à Diretoria do Centro de Ciências e aos Chefes dos Departamentos de Matemática e 
Física para tratar de problemas relativos às disciplinas de Cálculo e Física; 

 Reunião com o Coordenador da Agência de Estágios da Pró-Reitoria de Extensão, Prof. Rogério 
Masih, e os coordenadores de graduação para discutir a legislação pertinente aos estágios; 

 Apoio à participação dos estudantes no intercâmbio na França pelo Programa CAPES/BRAFAGRI 
(Brasil, França, Agricultura); 

 Apoio à participação de estudantes no Programa Ciência Sem Fronteiras. 

 

Pesquisa e Pós-Graduação 

 Apoio à aprovação de dois cursos de Especialização: “Extensão Rural Agroecológica e 
Desenvolvimento Rural Sustentável” e “Agroecologia, Desenvolvimento Rural e Educação do 
Campo”; 



 Lançamento da proposta para elaboração do Plano de Ação Institucional dos Programas de Pós-
Graduação visando ampliar as relações internacionais e o intercâmbio de experiências e apoiar 
as estratégias de inovação e de publicações científicas; 

 Mobilização para elaboração do Subprojeto do CCA para concorrer aos Editais do CT-INFRA – 
Fundo Setorial de Infraestrutura MCT/FINEP 2012 e 2013; 

 Suporte à Revista Ciência Agronômica – RCA para assegurar a periodicidade e a melhoria no 
Fator de Impacto; 

 Apoio à proposta de criação do mestrado na área de Gênero do Departamento de Economia 
Doméstica em parceria com a Universidade de Lyon e a Universidade de Toulouse. 

 

Extensão 

 Aprovação de Emenda Parlamentar do Deputado Danilo Forte para apoiar projeto de geração de 
renda com floricultura em comunidade de Tejuçuoca; 

 Reunião na Câmara Setorial de Floricultura, da Adece – Agência de Desenvolvimento do Ceará, 
para tratar de ações conjuntas com o CCA; 

 Participação no IV Festival Internacional do Camarão da Costa Negra, com a presença de 
professores e estudantes de Engenharia de Pesca; 

 Articulação com a Aprece – Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará para o desenvolvimento 
de ações no Território da Cidadania dos Vales do Curu e Aracatiaçu; 

 Regulamentação do Núcleo de Desenvolvimento da Criança – NDC como Unidade Federal de 
Educação Infantil com aprovação no Conselho do Centro e no Conselho Universitário (Consuni), 
tornando-se apta a receber dotação orçamentária específica do MEC e a lotação docentes 
efetivos do quadro de professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT); 

 Apoio à realização de eventos: 

 XLII Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola (CONBEA) realizado em Fortaleza, tendo à 
frente da organização o Laboratório de Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas – 
LIMA; 

 III Congresso Cearense de Agroecologia, realizado em Sobral, em parceria com a Prefeitura 
Municipal, a Universidade Estadual Vale do Acarau, o Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Ceará (IFCE – Campus de Sobral) e o Governo do Estado do Ceará; 

• I Simpósio Brasileiro de Orquídeas, organizado pelo Grupo de Pesquisa em Floricultura e 
Plantas Ornamentais – CEFLOR; 

 I Simpósio em Economia Rural – “Políticas públicas para convivência com o semiárido”, 
promovido pelo Curso de Mestrado em Economia Rural; 

 I Simpósio Brasileiro de Recursos Naturais do Semiárido – “Pesquisa e transferência de 
tecnologia contextualizada ao semiárido”, realizado em parceria com o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE – Campus de Iguatu) e coordenado pelo Grupo 
de Pesquisa e Extensão em Manejo de Água e Solo no Semiárido (MASSA); 

 XX Reunião Internacional da Acorbat – Associação para a Cooperação na Pesquisa e 
Desenvolvimento Integral das Musáceas (Banana e Plátano), realizada em Fortaleza na Frutal 
2013; 

 20ª Semana Internacional da Fruticultura, Floricultura e Agroindústria – Frutal 2013; 

 XVII Seminário Nordestino de Pecuária – PECNORDESTE; 

 Encontro comemorativo de 50 anos da turma de 1962 dos Engenheiros Agrônomos. A 
programação do encontro incluiu uma Missa e uma sessão comemorativa, realizadas no 
Auditório da Zootecnia, e a inauguração do monumento dos 50 anos na área externa da 
Zootecnia; 

 Participação na 2ª Conferência Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário 
(PNDRSS). O evento teve o objetivo de indicar metas de curto, médio e longo prazo para a 



Política de Desenvolvimento do Brasil Rural (PDBR). Participaram como delegados, 
representantes da UFC, o Prof. Guillermo Gamarra Rojas, do Departamento de Economia 
Agrícola e a Profa. Helena Selma Azevedo, do Departamento de Economia Doméstica; 

 Apoio à organização do XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto – SBSR, liderada pelo 
Departamento de Engenharia Agrícola, que será realizado em 2015 em Fortaleza; 

 Assinatura de convênio com: 
• Centro de Estudos, Articulação e Referência sobre Assentamentos Humanos –  Cearah 

Periferia, ONG que atua no movimento popular urbano para uma intervenção propositiva no 
processo de desenvolvimento urbano integrado, sustentável e solidário, articulado pela LEPP 
– Laboratório de Estudos em Políticas Públicas do Departamento de Economia Doméstica; 

• IICA – Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura: acordo de cooperação 
técnica para a Agropecuária, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Institucional; 

 Reunião com o MST – Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e a Fetraece – Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Estado do Ceará para participação nos cursos de especialização 
“Extensão Rural Agroecológica e Desenvolvimento Rural Sustentável” e “Agroecologia, 
Desenvolvimento Rural e Educação do Campo”; 

 Apoio à realização do Curso de Formação Política para jovens de assentamentos e 
acampamentos de Reforma Agrária, de diversas regiões do Ceará, organizado em parceria com o 
MST e os Departamentos de Geografia e Economia Doméstica; 

 Reunião com a AEAC – Associação de Engenheiros Agrônomos do Ceará para planejar ações de 
interesse mútuo; 

 Reunião com a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante para tratar de ações conjuntas, em 
particular de parceria envolvendo a Fazenda Experimental Vale do Curu; 

 Reunião com o Prefeito de Nova Jaguaribara e assessor para tratar de ações conjuntas, em 
particular da mortandade de peixes no açude Castanhão; 

 Participação no 6º FestOrquideas, realizado pela Associação Cearense de Orquidófilos (ACEO); 

 Participação em reuniões semanais do Agropacto – Pacto de Cooperação da Agropecuária 
Cearense para discussão de problemas relacionados à agropecuária cearense; 

 Participação no Conselho de Gestão da Ematerce que vem discutindo proposta de reestruturação 
da empresa e redefinição de sua política; 

 Articulação com o Conpam – Conselho de Políticas e Gestão de Meio Ambiente para elaboração 

dos Valores Orientadores de Referência de Qualidade para os Solos do Estado do Ceará; 

 Articulações com a ADEL – Agência de Desenvolvimento Econômico Local para o 
desenvolvimento de ações conjuntas na Fazenda Experimental Vale do Curu e municípios dos 
Vales do Curu e Aracatiaçu; 

 Parceria com a Adagri – Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará para a realização de 
debates sobre temas de interesse mútuo; 

 Parceria com a Unilab – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 
para cooperação acadêmica na revisão do Projeto Político Pedagógico; 

 Desenvolvimento do Projeto de Extensão “Participação Comunitária e Gestão Municipal na 
Cidade de Fortaleza” em parceria com a Universidade do Arizona e Universidade da Georgia. 

 

Gestão de pessoas e qualidade de vida  

 Realização do I Encontro de Planejamento e Gestão de Pessoas do CCA com o objetivo de 
“sinalizar algumas ideias e atitudes para qualificar a vida, encontrar a si mesmo e facilitar a 
construção” da história dos servidores na instituição; 

 Realização da primeira etapa do Projeto ELABORar/UFC: Compreendendo e Transformando o 
Trabalho, sob a responsabilidade da Coordenadoria de Organização e Qualidade de Vida no 



Trabalho, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que contou com a participação de secretários de 
departamentos, de coordenações de cursos e da diretoria do CCA e os respectivos gestores; 

 Preparação para a II Oficina de Formação Docente Continuada do CCA com palestra do Prof. 
Roberto Cláudio Frota Bezerra, ex-Reitor da UFC e ex-Presidente do Conselho Nacional de 
Educação sobre as expectativas da sociedade quanto a atualização dos Projetos Pedagógicos dos 
Cursos do CCA;  

 Em homenagem aos 100 anos de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, o CCA lançou um cartão de natal 
virtual com a letra da música “Cartão de Natal”; 

 Realização da Missa de Natal no CCA e na Fazenda Experimental Vale do Curu – FEVC; 

 Apoio ao Projeto Cantoria do Campus, realizado pela Adufc – Sindicato com a apresentação de 
Louro Branco, Zé Eufrásio e Antônio Jocélio, na cantina da Agronomia. O projeto tem como um 
dos seus objetivos contribuir para ampliar o público da cantoria de viola, uma das mais 
significativas tradições culturais do Nordeste Brasileiro, permitindo sua divulgação no meio 
acadêmico; 

 Na solenidade de Colação de Grau do semestre 2013.1, o concludente José de Paula Firmiano de 
Sousa, conhecido como Zé Alfredo, foi homenageado no discurso do orador do corpo docente, 
Prof. Francisco Casimiro Filho, Coordenador do Curso de Agronomia, que o destacou como 
aquele “que tanto nos ensinou durante estes anos na UFC. Agricultor, pai de oito filhos, que aos 
37 anos concluiu o ensino fundamental e aos 43 anos ingressou na UFC, através do vestibular 
para o curso de Agronomia, com o apoio do Programa de Educação em Células Cooperativas 
(PRECE)”; 

 Comemoração dos 40 anos de criação do Curso de Engenharia de Pesca com palestras, 
inauguração e lançamento de livro; 

 Café da manhã e/ou almoço em homenagem aos aniversariantes do mês. 

 

Apoio aos estudantes 

 Apoio à reivindicação pela nova rota de ônibus interno do Campus do Pici que faz o percurso de 
ida e volta da Cantina da Agronomia até a Estação Meteorológica. A demanda foi apresentada 
pelos estudantes através de um abaixo-assinado encaminhado pelo Centro Acadêmico Dias da 
Rocha.  Alunos de cinco disciplinas do curso de Agronomia foram beneficiados, além de alunos 
da Engenharia de Pesca que terão facilitado o acesso ao Laboratório de Ciências e Tecnologia 
Aquícola. Também serão beneficiados professores, servidores e demais usuários dos ônibus 
internos do Campus do Pici; 

 Apoio à participação e realização de eventos: 
• CONEA - Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia; 
• XXIII Semana de Agronomia, promovida pelo Centro Acadêmico Dias da Rocha; 
• II Semana de Engenharia de Pesca, promovida pelo C.A. Stênio de Freitas; 
• CONBEP – Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca, em Paulo Afonso, BA; 
• VIII Semana de Engenharia de Alimentos, promovida pelo C.A. XVI de Outubro; 
• Estágio de Vivência – Agronomia; 
• VI Semana de Zootecnia, promovida pelo C.A. Quatro de Dezembro; 
• Semana Zero da Zootecnia; 
• 3° Encontro Nacional de Economistas Domésticos: “(RE)significando a formação”. 

 

Infraestrutura e serviços 

 Contratação de obra da 4ª etapa de construção do Bloco de Apoio à Pesquisa que sediará os 
cursos de pós-graduação; 

 Construção de um Bloco Didático para a graduação (obra em andamento);  



 Alargamento do Sangradouro do Açude Santo Anastácio (obra em andamento);  

 Construção de auditório e salas de apoio em conjunto com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação; 

 Licitação para retomada das obras de reforma e ampliação do Departamento de Ciências do Solo 
(Bloco 807) ; 

 Conclusão da construção do Laboratório de Abelhas – Departamento de Zootecnia;  

 Construção do Laboratório Multiusuário de Biotecnologia do CCA – Zootecnia (obra em 
andamento); 

 Recuperação do Estábulo de Ovinocaprinocultura – Bloco 819 (em andamento); 

 Solicitação para autorizar a elaboração de projeto para a reforma e urbanização do Núcleo de 
Ensino e Estudos em Forragicultura (NEEF) – Departamento de Zootecnia; 

 Recuperação de galpões no Setor de Digestibilidade – Zootecnia (Blocos 816A e 820); 

 Solicitação para autorizar a elaboração de projeto para construção do Laboratório de 
Digestibilidade de Ingredientes e Rações para Suínos – Zootecnia; 

 Conclusão da construção do Galpão para Máquinas Agrícolas / Laboratório de Investigações de 
Acidentes com Máquinas Agrícolas (LIMA) e da Pista para Testes de Tratores – Departamento de 
Engenharia Agrícola; 

 Ampliação do Laboratório de Geoprocessamento (obra contratada) – Departamento de 
Engenharia Agrícola; 

 Solicitação para autorizar a reforma do Bloco 804 do Departamento de Engenharia Agrícola e a 
urbanização da área externa, incluindo a praça e o estacionamento; 

 Inauguração do Orquidário – Departamento de Fitotecnia; 

 Solicitação de distrato de serviço de elaboração de projeto e nova licitação para Reforma dos 
Blocos 805 e 806 – Fitotecnia; 

 Reforma do laboratório do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Agricultura Urbana – NEPAU – 
Fitotecnia (em andamento); 

 Modernização nas Cercas e nos Passeios da Horta Didática, das Casas de Vegetação e da Área 
Experimental do Departamento de Fitotecnia; 

 Reformas nas Casas de Vegetação da Fitotecnia; 

 Inauguração do Laboratório de Biotecnologia de Recursos Naturais (Bloco 871) – Engenharia de 
Pesca; 

 Reforma da Estação de Piscicultura (obra contratada) – Engenharia de Pesca; 

 Construção de cercas para o Laboratório de Recursos Aquáticos – LARAq;   

 Conclusão da pintura externa do Departamento de Engenharia de Pesca; 

 Elaboração de programas de necessidades para reforma da estrada de acesso ao Cebiaqua e à 
Estação de Piscicultura; reforma do LARAq – Laboratório de Recursos Aquáticos; do Laboratório 
de Ciência e Tecnologia Aquícola (LCTA) do Ranário e do Anexo; 

 Retomada da reforma do Auditório do Departamento de Economia Agrícola; 

 Construção de rampa de acesso ao Bloco 826 – Economia Agrícola; 

 Conclusão da reforma do Laboratório de Informática da Pós-Graduação em Economia Rural (Bl. 
828), da Sala de Estudos (Bl. 826), da Secretaria do departamento, da pintura do Bloco 828 e 
início da pintura do Bloco 826 do Departamento de Economia Agrícola; 

 Reforma para dotação de acessibilidade no NDC – Núcleo de Desenvolvimento da Criança – 
Economia Doméstica (obra em andamento); 

 Elaboração de projeto de reforma das Instalações Elétricas do Bloco 860 – Economia Doméstica; 

 Recuperação e impermeabilização da Lage da Fábrica de Doces – Tecnologia de Alimentos; 

 Serviços de recuperação da caixa d’água do Departamento de Tecnologia de Alimentos; 

 Reforma do Laboratório de Cereais – Tecnologia de Alimentos; 

 Elaboração de programas de necessidades para construção do Bloco Didático do Departamento 
de Tecnologia de Alimentos; 



 Solicitação para autorizar o desenvolvimento e a elaboração do Projeto Executivo de reforma do 
Laboratório de Carnes; 

 Solicitação para elaboração do projeto de reforma do Laboratório de Panificação; 

 Criação do Grupo de Trabalho sobre o Barco UFC que realizou levantamento da situação do 
referido barco e propôs ações para as condições de uso para fins de ensino, pesquisa e extensão 
(as propostas de serviços estão em processo de licitação);  

 Descentralização de recursos na ordem de 80 mil reais anuais para cada departamento para 
aquisição de equipamentos em 2012 e 2013; 

 Reestruturação do Setor de Manutenção com aumento do orçamento e do pessoal; 

 Reuniões e contatos constantes com os setores responsáveis pelos serviços de limpeza, 
vigilância, capatazia, almoxarifado e compras visando acelerar ações para atender situações de 
estrangulamento e cobrar a realização de serviço previsto e não realizado. 

 

Fazendas 

 Reforma nos galpões do almoxarifado e oficinas da Fazenda Experimental Vale do Curu; 

 Expansão da Rede Elétrica da Fazenda Experimental Vale do Curu – Pentecoste (em licitação); 

 Reformas na Fazenda Raposa – Maracanaú: muro, cercas, guaritas, casa, instalações elétricas, 
passagem molhada e sangradouro (em fase de contratação); 

 Execução de serviços de engenharia na instalação de rede elétrica e execução de lajes em 
cisternas na Fazenda Lavoura Seca – Quixadá; 

 Mutirão de limpeza, roço e capina dos aceiros dos oito campos da coleção de Copernicia e do 
perímetro da Fazenda Raposa; 

 Realização de leilão público de semoventes na Fazenda Experimental Vale do Curu, através do 
leiloeiro público oficial João Lopes Cavalcante. 

 

Meio Ambiente - CCA Sustentável 

 Realização da XI Semana do Meio Ambiente – “Reciclar para a sustentabilidade”, tendo à frente 
da organização o NEPAU – Núcleo de Ensino e Pesquisa em Agricultura Urbana, em parceria com 
a Pró-Reitoria de Extensão; 

 Proteção da coleção de palmeiras exóticas com a limpeza dos campos e do perímetro da Fazenda 
Raposa; 

 Participação no Plano de Logística Sustentável da UFC com a proposta de criação de uma 
Unidade de Processamento de Poda e Varrição e o Projeto de Georreferenciamento e 
Identificação Botânica e Elaboração de Catálogo Ilustrativo da Flora do Campus do Pici, sob a 
coordenação do NEPAU. 

 

95 Anos da Escola de Agronomia  

 Publicação do artigo “95 anos da criação do Curso de Agronomia” no Jornal O POVO, por ocasião 
da data comemorativa de fundação da Escola de Agronomia; 

 Destaque aos 95 anos da Escola de Agronomia na solenidade de Colação de Grau do semestre 
2013.1.  Em homenagem aos 95 anos, foi designado como orador do corpo docente o Prof. 
Francisco Casimiro Filho, Coordenador do Curso de Agronomia; 

 Homenagem ao Professor Haroldo Pequeno com a nominação da Estação Meteorológica do 
Departamento de Engenharia Agrícola cuja proposta foi aprovada por unanimidade pelo 
Conselho de Centro e pelo Conselho Universitário (Consuni). 

 


