Relatório de Ação da Diretoria do CCA
2011-2012
APRESENTAÇÃO
Concluído o primeiro ano de gestão, a Diretoria do CCA apresenta o seu relatório anual com o objetivo de
comunicar à comunidade acadêmica um resumo de ações realizadas, cumprindo o preceito de prestação
de contas do serviço público.
Documento
• Sinaliza a efetivação de uma nova prática de gestão que se propõe a proceder a uma mudança
cultural no modelo de gestão universitária.
• Prioriza a mobilização e articulação de atores internos e externos para criar oportunidades e
aprimorar as ações de ensino, pesquisa e extensão e, ao mesmo tempo, promove a melhoria da
infraestrutura física para dar suporte às ações acadêmicas e administrativas.
Referencial Estratégico
Tem como base dois documentos: o Relatório da Avaliação Externa do CCA e as Diretrizes para o
Programa de Gestão 2011-2015
O Relatório foi organizado em três eixos: Eficiência e Qualidade do Ensino da Graduação, Excelência da
Pós-Graduação e da Pesquisa e Relações com os Setores Governamental e Empresarial
As Diretrizes, por sua vez, foram organizadas nos seguintes itens: Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação,
Extensão, Assuntos Estudantis, Recursos Humanos, Planejamento e Gestão , Programas Acadêmicos e
Meio Ambiente
Novo modelo de planejamento e gestão
 Perspectivas Estratégicas;
 Objetivos Estratégicos e
 Macro-Projetos
Perspectivas Estratégicas
• Formação profissional e geração de conhecimentos estratégicos para o desenvolvimento;
• Articulação com a sociedade;
• Gestão de pessoas, qualidade de vida e sustentabilidade e
• Dotação de infraestrutura e serviços
Objetivos Estratégicos
1) Aprimorar o acesso dos alunos e a permanência nos cursos;
2) Promover a formação profissional sintonizada com a realidade de contínuas transformações;
3) Aprimorar a pesquisa e a produção científica;
4) Articular o ensino e a pesquisa com os demais segmentos da sociedade;
5) Fortalecer e ampliar a comunicação dentro da comunidade universitária e com a sociedade;
6) Propiciar o desenvolvimento pessoal e profissional;
7) Adequar a infraestrutura para apoiar as atividades acadêmicas e administrativas e
8) Assegurar a oferta de serviços de apoio às atividades acadêmicas e administrativas
RESUMO DAS AÇÕES
Perspectiva Estratégica 01: Formação profissional e geração de conhecimentos estratégicos para o
desenvolvimento
Objetivo Estratégico 01: Aprimorar o acesso dos alunos e a permanência nos cursos
Macro-Projetos
1.1. Comunicação da importância dos profissionais da área no processo de desenvolvimento
• Reuniões com Coordenadores e Centros Acadêmicos para planejamento e participação da
recepção dos calouros de 2012.1 e 2012.2.
• IV Feira das Profissões da UFC - 2012
1.2. Projeto coletivo e institucional de metas de formação
• Elaboração do Projeto “Eficiência e Qualidade para Graduação do Centro de Ciências Agrárias”. O
projeto foi aprovado no Edital 30/2011 PROGRAD/UFC - Monitoria de Projetos de Graduação e
conta com cinco bolsistas
Perspectiva Estratégica 01
Objetivo Estratégico 02: Promover a formação profissional sintonizada com a realidade de contínuas
transformações

Macro-Projetos
2.1. Atualização e Elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos
• Criação de Grupos de Trabalho (GTs) em cada curso de graduação para atualizar ou elaborar os
Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs);
• Seminário sobre Diretrizes Curriculares e Projetos Político-Pedagógicos com palestras do
Professor Roberto Cláudio F. Bezerra, Diretor do Instituto Educar, e do Professor Custódio
Almeida, Pró-Reitor de Graduação;
• Palestra da Professora Carmensita Passos, da Faculdade de Educação, sobre PPCs para
Coordenadores de Cursos e dos membros dos Grupos de Trabalho dos PPCs;
• Reunião do Grupo de Trabalho da Fazenda Experimental Vale do Curu com Coordenadores de
Curso de Graduação para discutir a inserção do Plano de Desenvolvimento da Fazenda nos PPCs.
Perspectiva Estratégica 01
Objetivo Estratégico 02: Promover a formação profissional sintonizada com a realidade de contínuas
transformações
Macro-Projetos
2.2. Programa de cooperação acadêmica local, nacional e internacional
• Programa Ciências Sem Fronteiras: 25 estudantes em 14 Universidades na França, Itália, Espanha
e Portugal;
• Universidade do Arizona - Prof. Timothy Finan: retomada de convênio;
•
Visita dos professores Klaus J. Meyer-Arendt, da University of West Florida, e Joseph V. Jones, da
Florida Agricultural and Mechanical University, Florida A&M. 4 estudantes foram selecionados
para essas Universidades;
• Universidade de Nebraska: Prof. Ron Yoder, Vice Chancelor e membro do Institute of Agriculture
and Natural Resources;
• Missão do Estado de Missouri – EUA: reunião com delegação de 17 representantes das
Universidades do Misouri (Lincoln University, Northwest State University, Southeast State
University, Southwest State University, University of Missouri - Kansas City);
•
Universidade da Califórnia – Davis: Prof. Richard Snyder - preparar projetos de parcerias.
Perspectiva Estratégica 01
Objetivo Estratégico 03: Consolidar a pesquisa e a produção científica
Macro-Projetos
3.1. Formulação de uma agenda de pesquisas sintonizada com a problemática regional
• Reuniões com os Coordenadores de Pós-Graduação para ouvir relatos com sugestões para definir
a estratégia de atuação da Diretoria juntamente com os Coordenadores e discutir estratégias de
projetos integrados
3.2. Captação de recursos financeiros e as parcerias
• Reuniões com os Coordenadores de Pós-Graduação para estabelecer a estratégia de elaboração
do Subprojeto do CCA para concorrer aos Editais do CT-INFRA 2011 e 2012
3.3. Estratégias de produção científica e publicações
• Apoio à Revista Ciência Agronômica para manter a periodicidade e indexação dos artigos nela
publicados
Perspectiva Estratégica 02: Articulação com a sociedade
Objetivo Estratégico 04: Articular o ensino e a pesquisa com os demais segmentos da sociedade
Macro-Projetos
4.1. Programa de Relações Externas
• Acorbat – Associação para a Cooperação na Pesquisa e Desenvolvimento Integral das Musáceas
(Banana e Plátano): reunião com membros da associação para definir a participação do CCA na XX
Reunião Internacional da Acorbat a ser realizado em Fortaleza em 2013;
• Adagri – Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará: reunião de planejamento de ações
conjuntas na área de defesa animal e vegetal. Primeira ação: controle de nematoides;
• Agropacto – Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense: participação em reuniões semanais
para discussão de problemas relacionados à agropecuária cearense;

•

BNB – Banco do Nordeste: estabelecimento de estratégias comuns e aprovação de projetos
integrados, com ênfase na difusão de tecnologia para a agricultura familiar, gerenciados pela
ACEG – Associação Científica de Estudos Agrários.
Perspectiva Estratégica 02: Objetivo Estratégico 04
• Conpam – Conselho de Políticas e Gestão de Meio Ambiente: convênio de cooperação mútua,
iniciando com ações na área de Engenharia de Pesca;
• CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia: reuniões com a Câmara de Agronomia do
Crea para tratar da nova legislação profissional e da reforma do Projeto Pedagógico do Curso de
Agronomia;
• IICA – Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura: reunião com o Diretor Geral
para tratar de parcerias na área de educação no meio rural;
• Instituto Frutal: apoio à realização da 19ª Semana Internacional da Fruticultura, Floricultura e
Agroindústria – Frutal 2012 ;
• Pacto pelo Pecém: participação na articulação e construção de uma estratégia para o
desenvolvimento sustentável do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, por meio da
Assembleia Legislativa;
• Petrobras Biocombustíveis – PBIO: articulação de eventos para apresentação das demandas da
Usina de Biodiesel de Quixadá e ampliação da parceria já existente com o CCA;
• Prefeitura de Sobral: Seminário de elaboração do Plano Diretor de Sobral, dando destaque para
intercâmbio de experiências da área de agropecuária, e realização do III Congresso Cearense de
Agroecologia.
Perspectiva Estratégica 02: Objetivo Estratégico 04
• Rádio O Povo: participação na Expedição Jornalística Rádio O POVO 30 Anos. Cerca de 40
jornalistas, radialistas, fotógrafos e acadêmicos percorrerão 25 localidades do Ceará no projeto
para redescobrir o interior do Estado. Carlos Henrique Martins representa o CCA na Expedição;
• Rio+20: participação na Rio+20, em companhia dos representantes ambientais dos estados do
Nordeste e de Minas Gerais, para apresentar os encaminhamentos da I Conferência Regional de
Desenvolvimento Sustentável do Bioma Caatinga;
• SDA – Secretaria de Desenvolvimento Agrário: planejamento das primeiras ações conjuntas: curso
de capacitação de operadores e levantamento de acidentes com máquinas agrícolas; convênio
para estágios de estudantes; Conferência Estadual de ATER – Assistência Técnica e Extensão
Rural; parceria com a SEDUC – Secretaria da Educação sobre Escolas Agrícolas e Profissionais e
participação no Programa Biodiesel;
• SRTE/CE – Superintendências Regional do Trabalho e Emprego: entendimentos para ações
conjuntas na área de prevenção de acidentes que envolvam máquinas agrícolas e
• Unamel – União dos Apicultores e Meliponicultores do Nordeste: reunião para planejamento de
ações comuns.
Perspectiva Estratégica 02
Objetivo Estratégico 05: Fortalecer e ampliar a comunicação dentro da comunidade universitária e com a
sociedade
Macro-Projetos
5.1. Sistema de comunicação institucional integrado
• Retomada da publicação do informativo CCA Notícias
• Construção do novo site do CCA
5.2. Uso das mídias disponíveis para a divulgação das atividades
• Reunião com a Coordenadoria de Comunicação e Marketing da UFC, com a presença de
jornalistas da UFC TV, da Rádio FM Universitária, da Revista UP – Universidade Pública, do Portal
da UFC e do Jornal da UFC, para tratar da estratégia de comunicação do CCA visando à criação de
uma imagem institucional que caracterize a identidade do Centro
Perspectiva Estratégica 03: Gestão de pessoas, qualidade de vida e sustentabilidade
Objetivo Estratégico 06: Propiciar o desenvolvimento pessoal e profissional
Macro-Projetos
6.1. Programa de formação docente continuada

•

Realização da I Oficina de Formação Continuada do CCA com a participação de 35 professores que
ingressaram entre os anos de 2008 e 2012. O evento tem o objetivo de iniciar um processo de
sensibilização com vistas a refletir sobre as práticas pedagógicas vivenciadas no processo de
educação e aprendizagem, na perspectiva de construção de um novo Projeto Político-Pedagógico
para o Centro
6.2. Análise da atividade laboral dos servidores técnico-administrativos
• Preparação do Estudo sobre a Atividade Laboral dos Servidores Técnico-administrativos sob a
coordenação do Núcleo de Psicologia do Trabalho – NUTRA e do Departamento de
Desenvolvimento Humano da SRH. O Estudo tem como objetivo compreender como se constitui a
atividade laboral dos servidores, a fim de possibilitar transformações nesses contextos de
trabalho
Perspectiva Estratégica 03
Objetivo Estratégico 06: Propiciar o desenvolvimento pessoal e profissional
Macro-Projetos
6.3. Apoio aos estudantes
• Apoio a atividades dos Centros Acadêmicos tais como Estágio Interdisciplinar de Vivência – EIV
(Agronomia); participação no V Congresso Cearense de Aquicultura (Engenharia de Pesca), no
Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia (CONEA); Semana Zero (Zootecnia), VI Semana
de Zootecnia (SeZOO), 17ª Semana de Engenharia de Alimentos e Calouradas 2012;
• Reuniões com os CAs para apresentar o Referencial Estratégico, ouvir demandas e estabelecer
agenda de trabalho, priorizando as mudanças nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, respeitando a
autonomia e a programação de cada entidade;
• Apoio à criação da Empresa Júnior do curso de Agronomia: AGRONÔMICA - Consultoria e Projetos
Agropecuários;
• Apoio à reorganização da Empresa Júnior do Curso de Engenharia de Alimentos: Consultoria em
Alimentos.
Perspectiva Estratégica 03
Objetivo Estratégico 06: Propiciar o desenvolvimento pessoal e profissional
Macro-Projetos
6.4. Programa CCA Sustentável
Foram desenvolvidas ações preliminares para a criação de uma consciência crítica ecológica no Centro
e definição da agenda ambiental:
• Reuniões com os Diretores das outras Unidades Acadêmicas sediadas no Campus do Pici para
tratar assuntos relativos às podas de árvores e destinação adequada dos galhos retirados;
identificação e catalogação das árvores existentes no campus; manejo de resíduos perigosos
(reagentes com prazo expirado; solventes etc.); tratamento adequado de animais soltos no Pici;
despoluição do Açude Santo Anastácio, dentre outros
• Contatos com professores e técnicos que desenvolvem atividades na área de meio ambiente em
projetos de pesquisa, ações de extensão ou ministram aulas em disciplinas que tratam desta
temática, objetivando a construção de uma estratégia de gestão ambiental para o CCA
Perspectiva Estratégica 04: Dotação de infraestrutura e serviços
Objetivo Estratégico 07: Adequar a infraestrutura para apoiar as atividades acadêmicas e administrativas
Macro-Projetos
7.1. Recuperação e Modernização da Infraestrutura Física
• Retomada da construção do Bloco de Apoio à Pesquisa que sediará os cursos de pós-graduação
(última etapa em licitação);
• Construção de um Bloco Didático para a graduação (em licitação);
• Reforma da Coordenação do Curso de Agronomia;
• Alargamento do Sangradouro do Açude Santo Anastácio (em andamento);
• Início das obras de reforma e ampliação do Departamento de Ciências do Solo (Bloco 807) ;
• Pavimentação asfáltica do trecho entre a Zootecnia e a Meteorologia;
• Construção da pista para tratores e de cerca de delimitação da área do Setor de Mecanização
Agrícola e licitação para conclusão de Galpão para Máquinas Agrícolas – Departamento de
Engenharia Agrícola;

• Preparação de terreno para construção do Orquidário;
Perspectiva Estratégica 04: Objetivo Estratégico 07
• Instalação de 35 lâmpadas fluorescentes nas sete Casas de Vegetação –Fitotecnia;
• Reforma do laboratório do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Agricultura Urbana – NEPAU –
Fitotecnia;
• O mutirão de limpeza, roço e poda na Horta Didática - Fitotecnia ;
• Construção de cercas para a Horta Didática, Casas de Vegetação, Laboratório de Recursos
Aquáticos – LARAq e Área Experimental (em licitação);
• Adaptação e melhoria da sala de aula de Anatomia e Fisiologia Animal –Zootecnia;
• Recuperação de galpões no Setor de Digestibilidade - Zootecnia (Blocos 816A e 820) ;
• Retomada das obras de conclusão do Laboratório de Abelhas - Zootecnia ;
• Retomada da reforma do Auditório e da Secretaria da Economia Agrícola (Bloco 826), pintura do
Bloco 828 e reforma do Laboratório de Informática da Pós-Graduação (828) e da Sala de Estudos
(826);
• Reforma do Miniauditório do Bloco 828 - Pós-Graduação em Economia Rural
• Instalação de nova iluminação externa - Economia Agrícola (Bloco 826);
• Abertura de processos para elaboração de projetos de reforma dos Departamentos de Economia
Doméstica (Bloco 860) e Tecnologia de Alimentos (Bloco 858);
Perspectiva Estratégica 04: Objetivo Estratégico 07
•
•
•
•

Recuperação emergencial de Quadros Elétricos do Departamento de Economia Doméstica ;
Pintura de gabinetes de professores do Departamento de Tecnologia de Alimentos;
Reforma do emergencial do Laboratório de Cereais;
Construção de um pequeno depósito para abrigar botijões de gás butano do NDC –Economia
Doméstica;
• Solicitação de estudos para reforma dos prédios do Departamento de Engenharia de Pesca:
Blocos 825, 827 e LARAq – Laboratório de Recursos Aquáticos ;
• Pintura interna do Laboratório de Biotecnologia Marinha – Engenharia de Pesca;
• Pintura externa do Departamento de Engenharia de Pesca (em andamento);
• Autorização para licitação do projeto de Reforma do Laboratório de Informática I (localizado na
Zootecnia) ;
• Solicitação de projeto para Reforma do Acesso ao Campus do Pici pela Av. Mister Hull, com a
implantação de rampa, guarita e outra melhorias;
• Instalação de Grades e Vidros nas janelas nos Departamentos de Tecnologia de Alimentos e
Economia Doméstica;
Perspectiva Estratégica 04
Objetivo Estratégico 07: Adequar a infraestrutura para apoiar as atividades acadêmicas e
administrativas
Macro-Projetos
7.2. Programa de Revitalização das Fazendas
• Reformas na Fazenda Experimental Vale do Curu – Pentecoste: bueiros, casa do morador, galpão,
bezerreiro, coberta do posto de saúde, canais secundários, muro do dessalinizador, bloco de
apoio à agricultura, estações de meteorologia, almoxarifado e oficinas;
• Recuperação de cisternas, escavação de três poços profundos e reforma de casas e cercas na
Fazenda Lavoura Seca – Quixadá;
• Licitação para reformas na Fazenda Raposa – Maracanau: cercas, guaritas, estrada, sangradouro e
casas;
• Visita ao Sítio São José, na Serra de Aratanha, em Maracanaú, para verificar a situação de
infraestrutura e programar ações acadêmicas voltadas para estudo e preservação da
biodiversidade, considerando a especificidade dessa importante reserva de Mata Atlântica.
Perspectiva Estratégica 04
Objetivo Estratégico 07: Adequar a infraestrutura para apoiar as atividades acadêmicas e
administrativas
Macro-Projetos

7.3. Equipamentos
• Aquisição de dois tratores para dar suporte às aulas do Setor de Mecanização Agrícola
• Aquisição de uma caminhonete cabine simples para o Setor de Manutenção
• Aquisição de um ônibus rodoviário com 45 lugares, ar condicionado, bagageiro, porta-pacotes

