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Apresentação 
 
Ao concluir o primeiro ano da gestão 2015/2019, 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 durante o ano de 2016, cumprindo o preceito de prestação de 
contas do serviço público. 
 
Graduação 

 Destaque do curso de Agronomia da UFC no Ranking Universitário da Folha (RUF), 
classificando-se na 15ª posição, sendo o melhor curso da região Norte, Nordeste e Centro-
Oeste do país em 2016;  

 O Curso de Graduação de Engenharia de Pesca obteve nota 4 na Avaliação do MEC com o 
apoio e ações dos estudantes, professores, técnicos-administrativos e, em especial, da 
Coordenação do Curso de Engenharia de Pesca, Chefia do Departamento de Engenharia de 
Pesca, Diretoria do CCA e Pró-Reitoria de Graduação da UFC durante todo o período de 
avaliação e no processo final de recebimento da visita da Comissão de Avaliação de Curso 
do MEC, em maio de 2016;  

 Recepção dos calouros de 2016.1 e 2016.2, contando com a presença do Pró-Reitor de 
Graduação, Prof. Claúdio Marques, Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, Prof. Manuel 
Furtado, do bibliotecário Raimundo Nonato Ribeiro dos Santos, dos Coordenadores dos 
Cursos, Professores, Técnicos-Administrativos, Centros Acadêmicos e estudantes 
veteranos; 

 Apoio à realização do Seminário de Abertura no semestre 2016.2 dos cursos de Gestão de 
Políticas Públicas e Economia Ecológica, evento que promoveu a recepção de novos alunos 
das graduações com a realização de palestra, debates e oficinas; 

 Parceria da Diretoria do CCA com a Divisão de Portais Universitários (DPU) da Secretaria 
de Tecnologia da Informação (STI) da UFC para desenvolvimento dos sites dos cursos de 
Agronomia, Economia Ecológica, Engenharia de Alimentos e Gestão de Políticas Públicas; 

 Execução do Projeto Eficiência e Qualidade para Graduação do CCA por meio de aprovação 
de seis bolsistas no Edital Nº 35/2015/PROGRAD/UFC - Monitoria de Projetos de 
Graduação, sendo um bolsista de cada curso de graduação do CCA: Agronomia, Economia 
Ecológica, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Pesca, Gestão de Políticas Públicas e 
Zootecnia; 

 Divulgação dos relatórios de autoavaliação institucional do Sistema Integrado de Gestão 
de Atividades Acadêmicas – SIGAA – UFC realizada em 2015.1, 2015.2 e 2016.1 no site do 
CCA (www.cca.ufc.br); 

 Oferta de mudança de curso sob Edital Nº 05/2016/PROGRAD/UFC – exclusivo para 
alunos do curso de Economia Doméstica; 

 Apoio a Reunião sobre o ENADE com estudantes do curso de Agronomia e Zootecnia e os 
professores André Jalles Monteiro, Diretor da Divisão de Indicadores de Graduação e 
Registros Estatísticos da Pró-Reitoria de Graduação, Marcelo de Almeida Guimarães, 
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Coordenador do Curso de Agronomia e Andréa  Pereira Pinto, Coordenadora do Curso de 
Zootecnia; 

 Parceria com o Instituto de Cultura e Arte – ICA para a realização de ações conjuntas entre 
cursos de graduação das duas unidades: uso compartilhado de laboratórios e outros 
equipamentos; 

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

 Apoio à realização de palestra com o tema “Gestão da Educação Básica Pública” ministrada 
pelo Dr Paulo Parente Lira Cavalcante, avaliador educacional - PCR UNDIME/CE – 
MEC/DIVAPE; 

 Apoio à realização de aula de campo sobre a aplicação de drones/vants em 
geoprocessamento referente a disciplina AD0200 (Geoprocessamento) ministrada pelo 
professor Adunias Teixeira na Fazenda Raposa; 

 Reunião com os Chefes de Departamento do CCA sobre a “Melhoria da qualidade de oferta 
de disciplinas com o dimensionamento do processo de demanda e oferta de matrículas em 
componentes curriculares”, projeto proposto pela Administração Superior; 

 Continuidade das ações junto à Diretoria do Centro de Ciências e aos Chefes dos 
Departamentos de Matemática, Física e Química para tratar da oferta, conteúdo e 
aproveitamento escolar das disciplinas ministradas para o CCA; 

 Continuidade das ações de reestruturação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 
Graduação do CCA: 

a) ajuste do projeto pedagógico do curso de graduação em Zootecnia; 

b) ajuste de disciplinas ofertadas para o curso de graduação em Gestão de Políticas Públicas; 

c) criação de disciplinas para o curso de Engenharia de Alimentos; 

d) regulamentação de disciplinas ofertadas para o curso de graduação em Economia 
Ecológica e 

e) normas de estágio curricular supervisionado, trabalho de conclusão de curso e atividades 
complementares para o curso de graduação em Agronomia e Engenharia de Pesca; 

Pesquisa e Pós-Graduação 

 Início das aulas da primeira turma do Mestrado Acadêmico em Avaliação de Políticas 
Públicas no segundo semestre de 2016; 

 Participação na elaboração do Termo de Cooperação para fortalecimento dos 
Programas de Pós-graduação celebrado entre a EMBRAPA/CNPAT e UFC com apoio e 
ações desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFC; 
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 Participação na elaboração do Termo de Cooperação do projeto “Polinização de 
Culturas Agrícolas” firmado entre a UFC e a Empresa Bayer com o objetivo de lançar o 
Manual sobre os Polinizadores da Cultura Brasileira com apoio e ações desenvolvidas 
pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFC; 

 Apoio à parceria entre a UFC e a universidade alemã Bergische Univerität Wuppertal 
que formalizou convênio com o Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola; 

 Apoio à renovação do Convênio UFC/FUNCEME desenvolvido pelos professores e 
técnicos-administrativos do Departamento de Ciências do Solo; 

 Indicação do nome do professor Daniel Albiero para o Comitê de Inovação Tecnológica 
da UFC – COMIT, órgão colegiado implantado com o objetivo de assessorar a Reitoria e 
a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) na definição e acompanhamento 
da política institucional de inovação tecnológica da UFC; 

 Recebimento da visita do Prof. Luiz Carlos Federizzi, coordenador das Ciências 
Agrárias I da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES 
no intuito de realizar análise do desempenho dos Programas de Pós-graduação do CCA: 
Agronomia (Fitotecnia), Ciência do Solos e Engenharia Agrícola e o estabelecimento de 
metas para melhoria desses programas; 

 Realização do lançamento do livro Esboços de Macroeconomia da autoria do ex-
professor do Departamento de Economia Agrícola do CCA-UFC, Nilo Alberto Barroso; 

 Homologação da proposta de criação de atividades acadêmicas para o curso de 
Doutorado em Solos e Nutrição de Plantas; 

 Apoio à realização do XIII Seminário Integrador do Programa de Doutorado Integrado 
em Zootecnia – UFC/UFRPE/UFPB; 

 Continuidade ao apoio à Revista Ciência Agronômica que foi indexada em mais uma 
base de dados, a Cabell’s International; 

Extensão 

 Participação na 62ª EXPOECE com ações realizadas pelo Núcleo de Agricultura Urbana 
do CCA - NEPAU através da implantação de módulos demonstrativos, realização de 
oficinas e distribuição de folders sobre plantas nativas, cultivo em pequenos espaços, 
hortas ecológicas, plantas medicinais, aromáticas e condimentares; 

 Participação do NEPAU na IX Feira Cearense de Agricultura Familiar com a 
implantação de módulos demonstrativos sobre cultivo em pequenos espaços, horta 
ecológica, bombeamento d'agua com energia solar, produção de mudas de plantas 
nativas e exposição da sementoteca (mostruário de sementes do bioma caatinga); 

 Recebimento de visita dos alunos do Curso de Tecnologia em Agronegócio da 
Faculdade de Tecnologia CENTEC – FATEC Sertão Central ao Núcleo de Ensino e 
Estudos em Forragicultura – NEEF/DZ/CCA/UFC para aula de campo; 
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 Apoio à Unidade Universitária Federal de Educação Infantil Núcleo de 
Desenvolvimento da Criança - UUNDC na promoção do minicurso “Qualidade na 
Educação Infantil: A articulação entre a Pedagogia de Projetos e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil” para educadores da Prefeitura de 
Fortaleza;  

 Apoio institucional à Unidade Universitária de Educação Infantil Núcleo de 
Desenvolvimento da Criança – UUNDC nos atos que reivindicaram a transformação da 
UUNDC em uma unidade de ensino, com intuito de propiciar melhorias nas instalações, 
aquisição de equipamentos e materiais pedagógicos e ampliação do quadro de 
profissionais, em especial de professores;  

 Indicação dos professores Guillermo Gamarra Rojas e Julius Blum para compor a 
Comissão da Produção Orgânica do Estado do Ceará; 

 Indicação dos professores Antônio Marcos Esmeraldo Bezerra e Lamartine Soares 
Cardoso de Oliveira para representar o CCA no Grupo de Trabalho de Florestamento, 
Reflorestamento e Educação Ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – 
SEMA; 

Infraestrutura e Serviços  

 Participação do Prof. Ademar Gondim, Superintendente da UFC-Infra em reunião 
realizada no Conselho do Centro de Ciências Agrárias, cuja pauta foi “Situação da 
Infraestrutura Predial do CCA”, visando ao melhor atendimento das demandas de 
construções e reformas; 

 Arborização através do plantio de 360 mudas em áreas do Centro de Ciências Agrárias, 
sob coordenação do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Agricultura Urbana – NEPAU; 

 Instalação de condicionadores de ar tipo split em substituição aos janeleiros, visando 
redução do consumo de energia elétrica; 

 Aquisição de vidrarias e reagentes para estruturação e manutenção das atividades de 
ensino e pesquisa nos laboratórios do CCA; 

 Assinatura de Ordem de Serviço para execução da obra de construção da 2ª etapa do 
bloco da Unidade Didática do CCA; 

 Formalização do Termo Aditivo para conclusão da construção do bloco do 
Departamento de Ciências do Solo; 

 Contratação emergencial para recuperação da coberta do bloco 847 (Diretoria do 
CCA); 

 Assinatura de Ordem de Serviço para execução da obra de reforma do Galpão 
Ovinocaprinocultura (2ª etapa); 

 Mobilização junto ao Departamento de Atividades Gerais e à Prefeitura do Campus 
para atendimento de demandas por limpeza, vigilância, capatazia, almoxarifado e 
outros serviços estratégicos; 
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 Foram realizados serviços de manutenção corretiva nos vários blocos e áreas do CCA, 
tais como: 

a) Cobertura (medeiramento e telhado) do bloco 828; 
b) Pintura do Departamento de Engenharia de Pesca – bloco 827; 
c) Pinturas de salas de aula, laboratórios, bancadas, corredores, grades, portões, galpão e 

secretarias; 
d) Troca e instalação de refletores, reatores, fotocélulas, lâmpadas e tomadas; 
e) Recuperação de cercas, telhados, calçadas, pisos, forros de PVC, capotes de amianto, 

prateleiras, mesas, birôs, portas, janelas, fechaduras, portões, ventiladores, pias, 
torneiras, sanitários e tubulações; 

f) Instalação de sinalização de trânsito com placas e faixas nas vias e pintura de 
lombadas; 

g) Consertos e substituição de motobombas; 

Planejamento e Gestão 

 Mudança da nomenclatura do Departamento de Tecnologia de Alimentos para 
Departamento de Engenharia de Alimentos, aprovada pelo Colegiado do então 
Departamento de Tecnologia de Alimentos, homologada pelo Conselho do Centro de 
Ciências Agrárias e aprovada na 104ª reunião do Conselho Universitário da UFC – 
Consuni; 

 Mudança da nomenclatura do Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Solo e 
Nutrição de Plantas para Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo 

 Indicação do técnico Francisco José Firmino Canafístula como membro da Comissão 
Interna de Conservação de Energia da UFC – CICE; 

 Nomeação da professora Francisca Silvania de Sousa Monte para a Coordenação de 
Programas Acadêmicos do Centro de Ciências Agrárias; 

 Indicação das professoras Gema Galgani Silveira Leite Esmeraldo e Silvania de Sousa 
Monte como membros da Comissão de Direitos Humanos da UFC; 

 Transferência da Sala Videoconferência do CCA do bloco 847 para o bloco 826; 

 Participação no Realinhamento Estratégico da UFC - Gestão 2015-2016; 

 Participação na Comissão do Realinhamento Estratégico dos Grandes Contratos da 
UFC; 

 Encaminhamento à Administração Superior de documento elaborado pelo CCA, ICA e 
IEFES sobre a segurança no Campus do Pici;  

 Criação do Grupo de Trabalho para elaboração da proposta de projeto de Jardins 
Temáticos – “Xeriscape”; 

 Realização do Leilão de 20 animais componentes do rebanho de bovinos da FEVC, em 
conformidade com o Edital de Leilão Público nº 001/2016, de 22 de julho de 2016, cujo 
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objetivo é manter o rebanho em condições ideais de manejo zootécnico e reprodutivo 
para aulas práticas e pesquisas; 

 Discussão entre a UFC, IBAMA, Instituto Chico Mendes sobre a transformação da 
Fazenda Raposa em Unidade de Conservação; 

Meio Ambiente: CCA Sustentável 

 Criação de Grupo de Trabalho para discutir questões relacionadas à Seca, ao Semiárido, 
e aos Recursos Hídricos; 

 Apoio ao desenvolvimento do projeto de energia solar fotovoltaica conectada à rede 
elétrica da UFC. O projeto foi desenvolvido pelo Laboratório de Energia Alternativa – 
LEA/CCA e no período, foi aprovado pela Coelce; 

 Apoio à celebração Termo de Cooperação entre IBAMA, UFC, SDA e EMATERCE que 
trata de cooperação técnico-científica sobre pesquisa e formação de banco de dados de 
problemas causados por incêndios florestais e queimadas em área de caatinga no 
estado do Ceará; 

Apoio aos Estudantes 

 Apoio à realização do 59º Congresso Nacional de Estudantes de Agronomia - CONEA 
sediado no Campus do Pici. Evento foi organizado pela Federação de Estudantes de 
Agronomia – FEAB e contou com a participação de 600 estudantes; 

 Apoio aos estudantes do curso de Engenharia de Alimentos que tiveram projeto 
selecionado em edital da Prefeitura de Fortaleza; 

 Apoio à realização da IX Semana de Zootecnia, promovido pelo Centro Acadêmico 
Quatro de Dezembro, com palestras, workshops, mesa redonda e visitas técnicas, 
graduandos e pós-graduação; 

 Apoio à realização da 26ª Semana de Agronomia, promovida pelo Centro Acadêmico 
Dias da Rocha, cuja programação contemplou mesas de debates, oficinas, visitas 
técnicas e apresentação de trabalhos científicos; 

 Manifestação, por parte do Conselho do Centro de Ciências Agrárias – CCA, emitindo 
Nota de Repúdio a qualquer manifestação de discriminação ou preconceito de raça, cor, 
etnia, religião e orientação sexual; 

Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida 

 Realização da confraternização natalina do Centro de Ciências Agrárias, contando com 
a participação de todos os Departamentos que compõem o CCA; 

 Participação da Diretoria do CCA na confraternização natalina da Fazenda 
Experimental Vale do Curu; 

 Apoio à realização dos concursos para professores nos setores de estudo Extensão e 
Desenvolvimento Rural, Economia Rural, Administração Rural, Avaliação Qualitativa 
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de Políticas Públicas, Métodos e Análises Quantitativos Aplicados a Politicas Públicas, 
Irrigação e Drenagem e Engenharia de Alimentos; 

 Ingresso de novos técnicos-administrativo na Diretoria do CCA: Angela Veras Santos 
(Administradora); Francisco Ronald Araújo Barbosa (Técnico em Informática) e 
Marília Barros de Morais Pereira (Assistente em Administração); 

 Ingresso de novos técnicos-administrativos nos departamentos e setores do CCA: 

a) Zilcinete França de Lima  - Assistente em Administração – Programa Resid. Agrária; 

b) Carlene Matias Miranda - Assistente em Administração - Coordenação do Programa 
de Pós-Graduação em Economia Rural; 

c) Natalia Veruska Virino de Lima - Assistente em Administração - Coordenação do 
Curso de Economia Ecológica; 

d) José Arnaldo Farias Sales – Engenheiro Agrônomo - Departamento de Engenharia 
Agrícola; 

e) Antônio Moreira Barroso Neto – Técnico em Agropecuária - Departamento de 
Fitotecnia; 

f) Thatyane Vidal Fonteles – Tecnólogo em Biotecnologia - Departamento de 
Engenharia de Alimentos; 

g) Karla Maia Vieira - Assistente em Administração - Programa de Pós-Graduação em 
Avaliação de Políticas Públicas; 

h) Deyse de Sousa Maia – Técnico em Laboratório – Departamento de Ciências do 
Solo; 

i) Rafael Carlos Nepomuceno -  Zootecnista – Departamento de Zootecnia; 

j) Gizele Almada Cruz – Técnico em Laboratóio – Departamento de Engenharia de 
Alimentos; 

k) Francisca Lívia de Oliveira Machado – Tecnólogo em Química - Departamento de 
Engenharia de Alimentos; 

l) Saulo Gabriel Bandeira de Oliveira – Auxiliar em Administração – Departamento de 
Economia Doméstica; 

m) Francisco de Assis Câmara Rabelo Filho – Engenheiro Agrônomo – Departamento 
de Fitotecnia; 

 
Gestores 

 Professora Sônia Maria Pinheiro de Oliveira ‐ Diretora; 

 Professor Alexandre Holanda Sampaio ‐ Vice-Diretor. 
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 Professora Francisca Silvania S. Monte – Coordenadora de Programas Acadêmicos 

 
Corpo Técnico 

 Angela Veras Santos 

 Antônio Cláudio Araújo Wirtzbiki 

 Antônio Geraldo Gonçalves 

 Arlindo Garcia da Silva 

 Carlos Alberto Ribeiro Alves 

 Francisco Barbosa de Lima 

 Francisco José de Mesquita Sales 

 Francisco Ronald Araújo Barbosa 

 Jean Rubens Vasconcelos 

 José Airton Aquino Cavalcante 

 Kildare Ferreira de Almeida 

 Luiz Alberto de Andrade Júnior 

 Luiz Rodrigues de Oliveira Filho 

 Manoel Irlano Barbosa Leite 

 Marcos de Sousa Bernardo 

 Marília Barros de Morais Pereira  

 Paulo Sérgio Mota Chagas  

 Raimundo Nonato de Sousa 

 Raimundo Alípio de Oliveira Leão 

 Ricardo Rifane da Silva 

Contatos 

 Telefones: 3366 9731, 3366 9732. 

 E‐mail: ccadiret@ufc.br 

 


