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QUEM SOU EU? 
 

Eu sou EVERALDO ZONTA, Prof. Associado IV da UFRRJ, Natural de Seara-
SC, filho de agricultores, Técnico em Agropecuária pela antiga Escola 
Agrotécnica Federal de Concórdia (hoje IFSC), onde tive como professores 
vários egressos da Rural. Esse contato foi essencial e despertou meu interesse 
para vir estudar na UFRRJ. A partir deste desejo, prestei vestibular para a 
Rural, onde ingressei em 1988. Foi paixão a primeira vista. Fiz aqui duas 
graduações (Lic. em Ciências Agrícolas e Agronomia), mestrado e doutorado 
em Agronomia-Ciência do Solo. Em 1997 fui aprovado no concurso para 
professor Associado no Departamento de Solos, onde leciono na graduação e 
pós-graduação, também exercendo atividades de orientação de bolsista de 
iniciação científica, mestrado, doutorado e supervisão de Pós-Doutorado. 
 
Na pós-graduação, atuo no Curso de Pós-Graduação em Agronomia – Ciência 
do Solo (CPGA-CS), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola e 
Ambiental (PPGAAmb) e no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia 
Ambiental (PGTA da UFF), como docente permanente, e, no Programa de Pós-
Graduação em Educação Agrícola (PPGEA) como colaborador. 
 
No tocante a pesquisa, minhas atividades de pesquisa concentram-se na área 
de Fertilidade do Solo e outras correlatas, onde tive e tenho vários projetos 
aprovados junto ao CNPq, CAPES, FAPERJ e Petrobras. Quanto às atividades 
de extensão, atuo junto os produtores orgânicos do Município de Seropédica, 
em uma tentativa de melhorar as produtividade das culturas e a qualidade de 
vida dos mesmos. 
 
Minha experiência administrativa pode ser comprovada através dos cargos 
exercidos, com destaque para: Chefia do Departamento de Solos e 
Coordenação do CPGA-CS. Adicionalmente, cabe informar que, além de ser 
representante do CEPEA-CA junto ao CEPE, fui representante do 
Departamento de Solos junto aos colegiados dos cursos de Lic. em Ciências 
Agrícolas e Zootecnia, representante da UFRRJ junto ao Ministério da 
Agricultura (CPOrg-RJ), junto a Prefeitura Municipal de Paracambi, além de 
participar ou ter participado de várias comissões/grupos de trabalho internos.  
Maiores informações das minhas atividades acadêmicas, orientações e 
publicações podem ser verificadas no meu Curriculum Lattes (link acima).  
 
Cabe destacar que desde minha graduação, participando de atividades 
estudantis, e ao longo destes 31 anos de UFRRJ (considerando meu ingresso 
em 1988), tenho contribuído em diversos fóruns para a melhoria da Instituição 
em seus amplos aspectos, sempre de forma ética e respeitosa.  



  
PORQUE SOU CANDIDADATO A VAGA DE REPRESENTANTE DOCENTE 
NO CEPE 
 

Desde que assumi a coordenação do CPGA-CS (em 2013), fui indicado pelo 
CEPEA-CA ao CEPE e em 2017 fui eleito Representante Docente. Minha 
participação é ativa e ética, sempre baseada no estatuto da UFRRJ e nos 
demais regimentos internos. Tenho tentado sempre, manter os pares 
informados, com a elaboração de uma breve ata independente, de cada 
reunião, que foi sempre distribuída pela Profa. Ana Brasil. Aliás, Ressalto que 
nossa ultima “equipe” de representantes docentes funcionou de maneira, salvo 
melhor juízo, EXEMPLAR. O CEPE nunca deixou de contar com os três 
representantes docentes Em suas reuniões. Obrigado pela vivência desses 
dois anos Ana Brasil, Clarissa, Flávia, Regina e Tatiana. 
 
Compreendo que o CEPE é um dos fóruns mais importantes da Instituição, 
tenho contribuído para as atividades acadêmico-científicas de nossa 
Universidade, pois é o órgão  responsável pela política acadêmica, sendo palco 
de discussões das questões referentes ao ensino, à pesquisa e à extensão.  
 
Nesse fórum a universidade é pensada como um TODO: seus cursos, a 
formação oferecida, construção das normas de ingresso na carreira docente, a 
política de avaliação, a oferta de vagas, dentre tantas outras atribuições, o que 
o torna o centro pulsante de uma instituição que  se comprometa com a 
excelência acadêmica, com a inclusão social e que está aberto para 
atendimento das demandas da sociedade. É um órgão no qual seus 
membros têm que estar fortemente atualizados com relação à política 
educacional, acompanhando as questões legais e mantendo um 
posicionamento firme na defesa da autonomia didático-científica da 
instituição. 
 
Entendo que a UFRRJ vive desafios extraordinários que nos colocam em 
elevada tensão interna: corte de recursos orçamentários, de capital e custeio, 
tantos das IFES quanto das agencias de fomento, elevada evasão em 
praticamente todos os cursos de graduação, condições de vida difíceis nos 
Campus, nos colocando inclusive em risco quanto à nossa segurança pessoal. 
Entretanto, observamos sinais animadores no horizonte. A sociedade começa a 
reagir, exigindo que os cortes não sejam drásticos, que a reforma da 
previdência não seja aprovada nos termos em que foi apresentada ao 
Congresso Nacional, e internamente, abre-se a discussão para inúmeras novas 
novas perspectivas. Neste sentido temos centrado nossas forças colaborativas.  
 
Assim, por saber que se faz necessária muita dedicação ao assumir esta vaga, 
e pela própria preocupação e paixão que tenho pela Rural, solicito seu apoio 
nessa eleição. Obviamente, estou ciente que esta poderá ser uma decisão 
difícil, em função da qualidade e representatividade dos demais colegas que se 
candidataram. Mas, isso um bom sinal, pois a UFRRJ precisa de professores 
muito bem qualificados dispostos a dar parte de seu tempo em prol da 
nossa amada Rural. 
 


