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ATA N.° 05/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
AGRONOMIA 

 

Ata da Reunião Ordinária do Programa de Pós-
Graduação em Agronomia, realizada no dia 26 de maio 
de 2017, às 15 horas e 10 minutos, no Auditório da Pós-
Graduação. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas e dez minutos, 1 
no Auditório da Pós-Graduação, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 2 
Agronomia da Regional Jataí. A reunião foi presidida pelo Coordenador do programa Prof. Hildeu 3 
Ferreira da Assunção. Estiveram presentes os Professores: Carla Gomes Machado, Claudio Hideo 4 
Martins da Costa, Edgard Alain Collao Saenz, Edésio Fialho dos Reis, Danielle Fabíola Pereira da 5 
Silva, Luciana Celeste Carneiro, Marcia Dias, Paulo César Timossi, Simério Carlos Silva Cruz, 6 
Willame dos Santos Candido e o discente Heitor Franco de Sousa. O  coordenador abriu  a  sessão,  7 
fez  a  conferência  do quorum e  instalou  a  reunião I)Informes: Prof Hildeu abriu a reunião 8 
informando que dos dois tópicos previstos na pauta somente um seria debatido pois a comissão 9 
responsável pela revisão da Matriz Curricular ainda não havia concluído a proposta e que não havia 10 
mais nenhum informe a ser feito. Prof. Edésio informou que não assinaria as atas que estavam sendo 11 
passadas pois elas ainda não foram aprovadas pelo colegiado e somente assinaria após aprovação das 12 
mesmas no colegiado. Prof Hildeu informou que vai colocar em pauta para deliberação as atas 13 
pendentes de aprovação, assim as mesmas poderão ser alteradas, complementadas e aprovadas. Prof 14 
Edésio informou que foi encaminhado um memorando para a Coordenadora de Pesquisa e Inovação 15 
Prof. Cecilia endereçada para Pró-reitora de Pesquisa e Inovação Prof. Clorinda para ser aprovada 16 
pela CRPPG solicitando informações em relação ao andamento da liberação do recurso vinculado a 17 
carta convite MCTI FINEP 01-2014. Prof. Edésio relatou o conteúdo do memorando para 18 
conhecimento de todos os presentes conforme descrito a seguir: “Como é de conhecimento de V.Sa., 19 
no Edital Finep - Chamada Pública MCT/Finep/CT-Infra - PROINFRA - 02/2010, a Regional Jataí 20 
aprovou a construção do Prédio Multiusuário de Pesquisa. No entanto, a confecção do projeto, 21 
licitação e contratação da empresa para executar a obra, ocorreu somente em 2014, tornando o valor 22 
aprovado insuficiente e inviabilizando a obra, gerando a necessitando de aplicação de aporte 23 
financeiro por parte da UFG como complementação do recurso para a execução da obra. 24 
Posteriormente, o Prédio Multiusuário de Pesquisa da Regional Jataí foi inserido na chamada Finep – 25 
Carta Convite MCTI/Finep 01/2014, com o intuito de obter recurso para a complementação da obra e 26 
foi contemplado com o valor de R$ 1.516.225,00 (Hum milhão, quinhentos e dezesseis mil e 27 
duzentos e vinte e cinco reais) que, até o momento, não foi liberado por parte da Finep e sobre os 28 
quais poucas informações nos foram disponibilizadas. Assim, para maior clareza e em respeito aos 29 
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pesquisadores que foram contemplados com algum espaço no referido prédio, a Câmara Regional de 30 
Pesquisa e Pós-graduação da Regional Jataí (CRPPG-REJ), vem por meio deste, pedir alguns 31 
esclarecimentos junto à essa Pró-reitoria, já que as ações de coordenação geral dos projetos e 32 
recursos ficam à cargo da PRPI. Dentre elas, de forma prioritária, as seguintes: O empenho feito para 33 
construção do prédio oriundo do projeto inicialmente aprovado; O empenho feito com recursos da 34 
UFG para complementação da obra até a fase em que a empresa abandonou a obra; Informações 35 
detalhadas a respeito do andamento do recurso aprovado na Carta Convite MCTI/Finep 01/2014 no 36 
valor de R$ 1.516.225,00 (Hum milhão, quinhentos e dezesseis mil e duzentos e vinte e cinco reais). 37 
Salienta-se a importância de informações sobre a morosidade na liberação do recurso e se alguma 38 
pendência está dificultando a efetivação da disponibilização do recurso; Em que estágio se encontra 39 
o novo processo de licitação e o que está sendo contemplado na proposta que está em 40 
andamento.“ Prof. Edésio colocou que não sabe ao certo o que esta sendo contemplado na proposta 41 
que esta em andamento. Prof. Hildeu informou que o Prof. Paulino fez apresentação do documento 42 
na reunião da CRPPG e foi aprovado na última reunião da CRPPG do dia 16 de maio, reiterou que a 43 
pessoa responsável pelo assunto referente aos recursos do FINEP é a Coordenadora de Pesquisa e 44 
Inovação, Profa. Cecilia. Prof. Hildeu apoia a ideia da vinda da Profa. Clorinda pra que os 45 
esclarecimentos sejam feitos, lembrou que o Prof. José Alexandre veio a Jataí para pedir votos e na 46 
hora de fazer os projetos e tomar as decisões eles tomam as decisões de cima pra baixo, Prof. Hildeu 47 
percebeu essa situação depois dos rumores da separação da Regional Jataí. Profa. Marcia informou 48 
sobre o equipamento Digestor que esta em processo de compra e tem a questão do local onde vai ser 49 
instalado, originalmente está previsto para ser no Laboratório Multiusuário, a Profa. entrou em 50 
contato com a empresa para eles enviarem as especificações necessárias para a instalação para ver a 51 
possibilidade de instalação em outro local. O Prof. Edésio colocou que precisamos tomar cuidado 52 
com o local da instalação pois já temos muito problemas elétricos. II) Normas Internas de 53 
Concessão de Bolsas e Acompanhamento discente; Prof. Hildeu iniciou a apresentação somente 54 
dos artigos que receberam sugestão de alteração. No Artigo 5º. foram incluídos no item I, os 55 
documentos necessários para a inscrição. Cédula de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física 56 
(CPF); Comprovante de endereço: cópia da fatura de água ou energia; Comprovante de aluguel: 57 
cópia de recibo ou contrato de aluguel; Comprovante de renda: cópia da Declaração de Imposto de 58 
Renda atualizado ou cópia do contracheque ou autodeclaração; Autodeclaração com nome, idade e 59 
profissão dos dependentes. Prof. Robson sugeriu que se colocasse veículo próprio para verificar se a 60 
pessoa tem condições de se deslocar o que não aprovado. A ficha de inscrição poderá ser retirada na 61 
secretaria geral de pós-graduação ou no site do programa e o discente terá o prazo definido pelo 62 
calendário da comissão de bolsa para providenciar os documentos necessários. Foi incluído no item 63 
II-f o peso da condição de moradia (PCM): Estudante residente em Jataí em casa alugada e a família 64 
residente em outra cidade em casa alugada – PCM=3,0, estudante residente em Jataí em casa alugada 65 
e a família residente em outra cidade em casa própria – PCM= 2,0, estudante e família residentes em 66 
Jataí em casa alugada – PCM= 2,0, estudante e família residentes em Jataí em casa própria – PCM= 67 
1,0. Foi incluído no item II-g o peso da distribuição da renda familiar (PDR): Renda média familiar 68 
de até 2,0 SM – PDR= 7,0, renda média familiar entre 2,1 e 4,0 SM – PDR= 5,5, renda média 69 
familiar entre 4,1 e 10,0 SM – PDR= 4,0, renda média familiar entre 10,1 e 20,0 SM – PDR= 2,5, 70 
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renda média familiar acima de 20,0 SM – PDR= 1,0 (SM – salario mínimo). Foi incluído no Art. 6º o 71 
§ 1º Os alunos não bolsistas que não concorrerem ao Edital de concessão de bolsas da FAPEG ou de 72 
outro órgão de fomento, quando em vigor, perderão a prioridade na concessão de bolsas do Programa. 73 
Foi deliberado e definido o Art. 7º com a seguinte redação: A Comissão de Bolsas e 74 
Acompanhamento discente avaliará semestralmente o desempenho acadêmico (DA) dos alunos 75 
regularmente matriculados (Art. 34º, § 2º do Regulamento Específico do PPGA), pela soma da 76 
pontuação dos conceitos (PMC) de disciplinas cursadas e a nota atribuída ao relatório de atividades 77 
(NRA), obtidos no semestre anterior, para fins de manutenção da bolsa e desligamento do Programa. 78 
§ 1º A pontuação dos conceitos (PMC) será calculada pela média ponderada entre os valores dos 79 
conceitos (VC) do semestre, atribuídos como segue: Conceito A - VC=4,0; conceito B - VC=3,0 e 80 
conceito C - VC=2,0, ponderados pelo número de créditos das disciplinas. §2º. Para fins de 81 
manutenção da bolsa ou pretensão de bolsa (cadastro de reserva), o aluno do PPGA, no ato da 82 
segunda, terceira e quarta matrículas, deverá obrigatoriamente entregar à Secretaria do Programa: I – 83 
Relatório de atividades semestral, ao qual será atribuído uma Nota de 0 (zero) a 3 (três) pelo 84 
orientador; II– Declaração que não possui vínculo empregatício, ou declaração informando que o 85 
vínculo se enquadra nos critérios permitidos pelas portarias citadas no Artigo 1º desta Norma. §3º. O 86 
discente que obtiver desempenho acadêmico (DA) acima de 7,5, estará apto à manutenção da bolsa. 87 
I- O bolsista que obtiver dois conceitos C ou desempenho acadêmico inferior a 7,5 poderá ter sua 88 
bolsa cancelada automaticamente, caso haja algum discente no cadastro de reserva. II- O discente em 89 
cadastro de reserva que obtiver dois conceitos C no semestre ou desempenho acadêmico inferior a 90 
7,5 poderá perder o direito à concessão da bolsa disponível. III- Em caso de prorrogação de prazo 91 
para defesa, em nenhuma hipótese o prazo de concessão de bolsa será prorrogado. IV- O discente 92 
que obtiver três conceitos “C” ou um conceito “D” será desligado do Programa. V- Em caso de 93 
empate nos critérios previsto nos itens I e II, a manutenção da bolsa se dará com base no peso médio 94 
dos conceitos (Art. 7º, § 1º). Foi deliberado e definido o Art. 8º com a seguinte redação:  Para fins de 95 
acompanhamento e avaliação, o discente regularmente matriculado no Programa de Pós-graduação 96 
em Agronomia deverá ter assiduidade nos encontros previamente acordados entre orientador e 97 
orientando. §1º O não atendimento ao caput deste artigo, pelo discente, implicará no 98 
cancelamento da bolsa; §2º A ausência do aluno do PPGA/UFG/Regional Jataí, por mais de 5 dias 99 
letivos, deve ser previamente justificada e comunicada à Comissão de bolsas e acompanhamento 100 
discente do Programa, com anuência do orientador. Foi deliberado e definido o Art. 9º com a 101 
seguinte redação: Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Bolsas e Acompanhamento. 102 
Prof Hildeu informou que na próxima reunião será apresentada a Matriz Curricular para deliberação 103 
do colegiado. IV) Outros assuntos: Prof. Hildeu informou sobre o cancelamento da bolsa do aluno 104 
Arllan pelo fato do discente estar trabalhando e que o Sr. Itamar iria gerar um GRU para devolução 105 
dos valores pagos indevidamente. Prof. Edésio colocou a importância de receber as dissertações em 106 
PDF para atualização do site do programa e que a secretaria geral deve encaminha-las assim que 107 
forem recebidas. Não havendo mais nenhum outro assunto a tratar, o Professor Hildeu Ferreira da 108 
Assunção agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 16 horas e 52 minutos, da 109 
qual, para constar, eu, José Alfredo Cespi de Oliveira, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 110 
assinada pelo Coordenador e demais membros. 111 


