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Recepção dos calouros em cada semestre
letivo;
Acompanhamento dos processos de avaliação
dos cursos de graduação pelo Ministério da
Educação - Engenharia de Pesca em 2016;
Agronomia e Zootecnia em 2017; Economia
Ecológica e Gestão de Políticas Públicas em
2019;
Divulgação de relatórios de avaliação
Institucional;
Apoio às ações para realização do ENADE;
Ações conjuntas para compartilhamento de
laboratórios e outros equipamentos;
Apoio à participação de estudantes em
programas de intercâmbios;
Aprovação de projeto no Programa
CAPES/Brafagri, uma parceria universitária
entre Brasil e França para promoção do
intercâmbio de estudantes de graduação;
Ação contínua para atualização dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos de graduação;
Apoio aos eventos acadêmicos organizados
por estudantes e/ou professores, Centros
Acadêmicos, Empresas Juniores e Programas
de Educação Tutorial.

2015-2019

GRADUAÇÃO

Início do Mestrado Acadêmico em Avaliação
de Políticas Públicas, no segundo semestre de
2016;
Acompanhamento da Avaliação Quadrienal
dos Programas de Pós-Graduação pela
CAPES/2017, por meio da qual os Cursos de
Mestrado e Doutorado do CCA apresentaram
excelentes resultados;
Criação do Curso de Doutorado Acadêmico em
Economia Rural aprovado pela CAPES;
Destaque para o Primeiro licenciamento de
patente de um produto inteiramente
desenvolvido pela UFC, o Natchup, resultado
de pesquisas realizadas no Departamento de
Engenharia de Alimentos do CCA;
Recepção de professores de instituições
internacionais para visitas, cursos, palestras
no âmbito do CCA;
Apoio aos professores do CCA para realização
de missões científicas no exterior;
Participação no Termo de Cooperação para
fortalecimento dos Programas de PósGraduação celebrado entre a EMBRAPA e UFC;
Apoio à parceria entre a UFC e a universidade
alemã Bergische Univerität Wuppertal, que
formalizou convênio com o Programa de PósGraduação em Engenharia Agrícola;

2015-2019

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Continuação
Apoio à renovação do Convênio
UFC/FUNCEME desenvolvido pelos
professores e técnicos-administrativos do
Departamento de Ciências do Solo;
Indicação de docentes para compor
comissões/comitês de pesquisa em nível
interno e externo;
Apoio à realização de palestras, seminários,
congressos com temas relativos à Pesquisa e
Pós-Graduação no CCA;
Apoio contínuo à Revista Ciência Agronômica,
que a cada ano eleva seu fator de impacto e
influência enquanto periódico científico.

2015-2019

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Participação do NEPAU em eventos como a
Exposição Agropecuária do Ceará (EXPOECE)
e a Feira Cearense da Agricultura Familiar
(FECEAF) por meio de módulos
demonstrativos, realização de oficinas e
distribuição de folders sobre plantas nativas,
cultivo em pequenos espaços, hortas
ecológicas, plantas medicinais, aromáticas e
condimentares;
Apoio à realização do curso de extensão em
Noções Básicas de Sensoriamento Remoto
Aplicado a Ecossistemas Agrícolas,
promovido pelo Núcleo de Ensino e Estudos
em Forragicultura (NEEF) do Departamento de
Zootecnia.
Recebimento de visitas técnicas de
estudantes, profissionais de diversos setores
internos ou externos;
Apoio às ações da Unidade Universitária
Federal de Educação Infantil Núcleo de
Desenvolvimento da Criança (UUNDC);
Indicações de professores para compor
comissões/comitês/grupos de trabalho que
visam às ações de gestão e preservação
ambiental.

2015-2019

EXTENSÃO

Arborização das áreas do CCA por meio do
plantio de mudas;
Instalação de condicionadores de ar tipo split
em substituição aos janeleiros, visando
redução do consumo de energia elétrica;
Conclusão da obra de reforma e ampliação do
prédio do Departamento de Ciências do Solo;
Reforma para recuperação da coberta do bloco
847 - Diretoria do CCA;
Conclusão da obra de construção do prédio do
Bloco Didático do CCA;
Reforma Galpão de Ovinocaprinocultura;
Adaptação das instalações da Coordenação do
Curso de Agronomia;
Adaptação do Laboratório de Tecnologia do
Pescado (LATEPE) e da Coordenação do Curso
de Pós-Graduação em Biotecnologia de
Recursos Naturais;
Ampliação do Laboratório de Informática do
CCA;
Reestruturação do Laboratório de
Geoprocessamento;
Reestruturação e reabertura do Auditório
Atlântico Sul no Departamento de Engenharia
de Pesca;
Aquisição de componentes eletrônicos e
reagentes para estruturação e manutenção
das atividades de ensino e pesquisa nos
laboratórios do CCA;

2015-2019

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

Continuação
Aquisição de gêneros alimentícios para a
Unidade Universitária Núcleo de
Desenvolvimento da Criança;
Aquisição de ração, ingredientes para ração,
produtos veterinários, insumos agrícolas para
manutenção das ações nas Fazendas
Experimentais e Departamentos do CCA;
Coordenação do processo de compras de
vidrarias e correlatos para toda a UFC;
Assessoria técnica para orientação aos
setores, acompanhamento e instrução
processual de aqusições para o CCA;
Gestão e fiscalização do contrato de serviços
de trabalhadores agropecuários em geral,
tratoristas agrícolas e supervisor de serviço
agrícola, visando a atender as necessidades
dos Departamentos e Fazendas Experimentais
do CCA;
Composição de jardins xeriscape no entorno
do Bloco 847 – Diretoria do CCA;
Mobilização junto à Superintendência de
Infraestrutura e Gestão Ambiental e
Prefeitura do Campus do Pici para
atendimento de demandas por manutenção
predial, podas, limpeza, dedetização,
vigilância e outros serviços estratégicos;

2015-2019

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

Continuação
Organização e acompanhamento das
solicitações de serviços de manutenção
corretiva nos vários blocos e áreas do CCA,
tais como:
a) Recuperação de cercas, telhados,
calçadas, rebocos, pisos, forros, prateleiras,
portas, janelas, fechaduras, portões, pias,
torneiras, sanitários e tubulações;
b) Instalação de sinalização de trânsito
com placas e faixas nas vias e pintura de
lombadas;
c) Serviços elétricos, tais como reparo ou
troca e instalações, refletores, reatores,
fotocélulas, lâmpadas e tomadas;
d) Serviços de telefonia e rede lógica;
e) Reparos e instalações hidrossanitárias;
f) Serviços de marcenaria, carpintaria e
serralheria;
g) Serviços de pintura.

2015-2019

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

Organização da programação das atividades
alusivas ao Centenário da Escola de
Agronomia do Ceará;
Reabertura do Memorial da Escola de
Agronomia do Ceará, que passou por ações de
conservação e reorganização espacial de seu
acervo e voltou a ficar disponível para
visitação pública;
Participação na comissão editorial do Livro
100 Anos da Escola de Agronomia do Ceará;
Desenvolvimento do projeto de criação de
uma Usina de Energia Solar Fotovoltaica na
Fazenda Experimental Vale do Curu;
Termo de Cooperação Técnica entre a UFC e o
Governo do Estado do Ceará para realização
do estudo de viabilidade técnica para
transformação da Fazenda Raposa, localizada
em Maracanaú-CE em uma Unidade de
Conservação;
Participação no projeto-piloto para
desenvolvimento de um sistema que objetiva
o dimensionamento da força de trabalho de
servidores de IES proposto pelo atual
Ministério da Economia;
Participação no Comitê de Governança, cujo
objetivo é elaborar políticas de gestão na UFC;

2015-2019

PLANEJAMENTO E GESTÃO

Continuação
Desenvolvimento de ações coordenadas com a
Secretaria de Governança para mapeamento
dos processos do CCA;
Participação no Comitê de Gestão Ambiental
da UFC;
Participação na elaboração do Plano de
Internacionalização da UFC que prevê ações
nas áreas de ensino, pesquisa e extensão;
Participação no Comitê Administrativo de TI
(CATI) com objetivo de desenvolver
alternativas quanto ao uso estratégico da
informação na UFC;
Participação nas reuniões mensais dos
Diretores de Unidades Acadêmicas do Campus
do Pici e Superintendência de Infraestrutura;
Participação nos Seminários de elaboração do
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI
2018-2022;
Representação institucional em eventos
externos;
Participação do NEPAU no Conselho
Consultivo da Área de Proteção Ambiental
Serra da Ibiapaba, grupo composto por
representantes de órgãos públicos,
organizações da sociedade civil,
empreendimentos e instituições de ensino
com a função principal de auxiliar na gestão
da unidade e nas ações prioritárias;

2015-2019

PLANEJAMENTO E GESTÃO

Continuação
Participação no Conselho de Gestão da
Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Ceará (EMATERCE);
Reestruturação e alteração da nomenclatura
do Departamento de Economia Doméstica
para Departamento de Estudos
Interdisciplinares.

GESTÃO DE PESSOAS
Apoio à realização de concursos para
professor do magistério superior nos diversos
setores de estudo que compõem o CCA;
Ambientação de servidores docentes e
técnicos-administrativos recém-admitidos;
Realização de Homenagem às mulheres do
Centro de Ciências Agrárias;
Realização da confraternização natalina do
Centro de Ciências Agrárias, contando com a
participação de todos os Departamentos que
compõem o CCA.

2015-2019

PLANEJAMENTO E GESTÃO

Professora Sônia Maria Pinheiro de Oliveira
(Diretora)
Professor Alexandre Holanda Sampaio
(Vice-Diretor)
Professora Francisca Silvania de Sousa 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
Iuri Saraiva Martins
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
Paulo Evandro Angelim Martins
Paulo Sérgio Mota Chagas
Raimundo Nonato de Sousa
Raimundo Alípio de Oliveira Leão
Ricardo Rifane da Silva
Zilcinete França de Lima

2015-2019

GESTORES

