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Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta 1 

minutos (15:30), no Auditório da Pós-Graduação, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-2 

Graduação em Agronomia da Regional Jataí. A reunião foi presidida pelo Coordenador do programa 3 

Hildeu Ferreira da Assunção. Estiveram presentes os Professores: Carla Gomes Machado, Cecília 4 

de Castro Bolina, Claudio Hideo Martins da Costa, Danielle Fabíola Pereira da Silva, Diego Ismael 5 

Rocha, Givanildo Zildo da Silva, José Hortêncio Mota, Paulo César Timossi, Simério Carlos Silva 6 

Cruz e Willame dos Santos Candido, e o representante discente João Pedro Maia. O professor 7 

Edésio Fialho e Antônio Paulino justificaram sua ausência. O coordenador abriu a sessão, fez a 8 

conferência do quorum e instalou a reunião. I) Informes: 1°: Prof. Hildeu informou que durante a 9 

reunião do CSPPG foi informado sobre o edital de apoio aos programas de Pós-graduação, que o 10 

prazo termina segunda-feira, e que o prof. Laerte pediu que ninguém deixasse de encaminhar o 11 

projeto, e que serão aprovados 12 projetos. O prof. Hildeu informou que os professores Simério, 12 

Carla e Givanildo estão elaborando o projeto, e que este será repassado a todos posteriormente. 2º: 13 

Foi informado que o prazo do edital Doc Fix, de fixação do Doutor termina em 02/07, e que o prof. 14 

Edésio está elaborando o edital para o programa. O prof. José Hortêncio propôs que os projetos 15 

elaborados sejam submetidos a aprovação no colegiado e que a prestação de contadas também seja 16 

feita no colegiado. 3º: Durante a reunião com prof. Laerte, o prof. Hildeu informou que foi 17 

questionado sobre os PNPD’s, pois há programas sem nenhum PNPD, foi informado que os 18 

PNPD’s do programa Willame e Givanildo estão em prol da Pós-graduação, estão atuantes, 19 

ministrando aulas e orientando. Nesta reunião foi apresentado o prof. Rodrigo Castro, do curso de 20 

Física, de Goiânia, e informado que ele atuará junto ao PRPG para dar apoio aos programas que 21 

tenham o conceito 3 da Capes, e que ele levantará quais são as problemáticas e visitará cada um dos 22 

programas. 4º: O prof. Hildeu informou que foi repassado a ele pela prof.ª Vera Banys que os 23 

docentes que possuam algum projeto de impacto acadêmico voltado a pesquisa no programa, que 24 

estes façam uma breve descrição do projeto, com os alunos envolvidos, os discentes, a produção 25 

científica, as dissertações defendidas e em andamento, pois ela fará um levantamento e incluirá no 26 

relatório, sendo esta uma requisição do PRPG. E que estes dados sejam encaminhados ao prof. 27 

Hildeu até a próxima sexta-feira. Foi pedido ao prof. Hildeu que seja elaborado uma tabela no excel 28 

com modelo para preenchimento dos dados, e que esta seja compartilhada com os docentes, o prof. 29 



Hildeu informou que terça-feira elaborará e encaminhará a planilha. 5º: Foi informado sobre o 30 

PIBIC que 1.548 planos foram homologados, houve o cancelamento de vários pesquisadores 31 

inadimplentes, as formas de inadimplência são em várias instâncias, e uma delas é a desistência do 32 

aluno e o não comunicado ao PRPI. E que 10% dos projetos ficaram sem avaliação, devido a falta 33 

de documentos ou preenchimento de dados. Os resultados preliminares serão divulgados dia 09/07, 34 

e os relatórios de bolsistas PIBIC e PIVIC em andamento deverão ser enviados até o final de julho, 35 

com no máximo 5 páginas, e que o relatório feito no sistema é possível o upload de fotos e imagens. 36 

Sobre o cálculo da produção curricular para o PIBIC, estes estão automatizados, no dia 09/07 37 

quando os resultados forem liberados, foi recomendado que cada docente verifique a sua pontuação 38 

curricular, se está adequada, e caso não esteja que o docente entre com recurso. O prof. Diego 39 

informou que os docentes que tiverem projetos PIBIC 2018/2019 aprovados podem participar do 40 

edital de bolsa produtividade da COP, que estará aberto dia 10/07, sendo pago bolsas de R$ 400,00 41 

por 6 meses. 6º: Para marcar os exames de qualificação e defesa o cadastro será feito pelo 42 

orientador no sistema, o cadastro deve ser feito com 30 dias de antecedência, não sendo aceito o 43 

pedido pela COPG com menos de 30 dias de antecedência, e após o cadastro os pedidos de 44 

qualificação e defesa devem ser impressos e levados a secretaria para serem apreciados na reunião 45 

do colegiado, para ciência de todos. II) Aprovação de Ata: Foi realizada a leitura e aprovação por 46 

linhas da ata do dia 27/04/18, foram sugeridas correções pelos docentes, sendo a ata aprovada por 47 

unanimidade. III) Aprovação de bancas de qualificação: Prof. José Hortêncio informou sobre o 48 

pedido de prorrogação de qualificação de sua orientada Letícia Martins de Sousa. O prof. Hildeu 49 

realizou a leitura do pedido de banca de qualificação da discente Patrícia Souza de Almeida, 50 

orientada pelo prof. Robson Schaff Corrêa, a ser realizada no dia 10/07/2018. Após a leitura foi 51 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. Foi realizada a leitura do pedido de banca de 52 

qualificação da discente Daniela Barbosa Marques, orientada pelo prof. Paulo César Timossi, a ser 53 

realizada no dia 23/07/18. Após a leitura foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O 54 

prof. Hildeu relatou que informou aos discentes Jhônatha David Guimarães Silva e Kleidir Antônio 55 

Nogueira Neto sobre a necessidade de realizar a justificativa de não terem realizado o pedido de 56 

qualificação. Foi realizada a leitura do pedido de prorrogação da discente Letícia Martins de Sousa, 57 

após as colocações foi pedido vistas, e decidido que a discente atualize o cronograma e apresente 58 

outro pedido de prorrogação ao colegiado. IV) Aprovação do ad-referendum da admissão do 59 

PNPD Givanildo como docente: Foi colocado em votação a aprovação como professor titular do 60 

PPGA por ad referendum do professor Givanildo Zildo da Silva, sendo aprovado por unanimidade. 61 

V) Resultado do Processo Seletivo 2018-2 – Simério: O prof. Simério informou que para o edital 62 

01/2018 para seleção de alunos regulares se teve 16 inscritos, desses 13 foram aprovados com 63 

média maior ou igual a 6,0, 10 classificados, e 3 não foram aprovados, e que a classificação foi 64 



realizada de acordo com o orientador. Esse edital foi realizado de maneira diferente dos anteriores, e 65 

que cada orientador pôde oferecer 1 ou 2 vagas, e o candidato pelo edital já sabia no momento de 66 

inscrição o número de vagas oferecidas por docente, apresentando como vantagem que o discente 67 

precisou conhecer a fundo o professor antes de concorrer a vaga, gerando menor incompatibilidade, 68 

e com o tempo será possível saber se este método foi bom. E com o tempo o colegiado poderá 69 

julgar se teve vantagens ou desvantagens essa mudança. Posteriormente o prof. Diego perguntou 70 

sobre a avaliação da comissão a cerca do processo seletivo, foi respondido pelo prof. Simério que 71 

sobre a prova de estatística os candidatos possuíam conhecimento de razoável a baixo, o nível do 72 

inglês variou bastante, o currículo continua fraco na maioria deles, tendo um candidato que se 73 

destacou dos demais. A prof.ª Danielle informou que de forma geral, essa é a terceira ou quarta vez 74 

em que ela participa do processo seletivo, e que estava na hora de dar oportunidade para outros 75 

docentes participarem do processo seletivo, e que as vezes acontece de alguns docentes terem 76 

orientados com baixo rendimento e acabam por culpar o processo seletivo, e que os vídeos com as 77 

entrevistas estão disponíveis para o acesso dos docentes. E que durante a entrevista as respostas são 78 

padronizadas por parte dos candidatos, logo após o resultado foi enviado um e-mail perguntando ao 79 

prof. Simério sobre as bolsas, e que durante o processo seletivo se teve bons candidatos. Alguns 80 

candidatos trabalham em multinacionais e é cobrado o curso de Pós-graduação por parte da 81 

empresa, devido à necessidade de experiência em experimentação, e que a esses candidatos durante 82 

a entrevista foi informado como serão as aulas no programa, devido à necessidade de 83 

disponibilidade de horários. Sobre a questão de ter se colocado a classificação por docente ela 84 

informou que acha que foi negativo, pois se teve candidatos com alto potencial que não foram 85 

selecionados. Após houve colocações entre os docentes, e foi informado que se tem disponível 7 86 

bolsas, e que ficará apenas 1 discente sem a bolsa, e para a distribuição dos coorientadores é 87 

necessário a realização da matrícula dos discentes, ficando a distribuição para a reunião do mês de 88 

agosto. Após foi colocado em votação o resultado do processo seletivo do edital 01/2018, sendo 89 

aprovado por unanimidade. O prof. Simério informou que não terá tempo hábil para assumir o novo 90 

edital para se preencher as vagas que ficarão em aberto, posteriormente foi decidido pelo colegiado 91 

que não se terá a abertura de um novo edital, colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 92 

VI) Apreciação da Matriz Curricular – Diego, Carla e José Hortêncio: Foi informado pelos 93 

professores Diego e Carla que na matriz curricular foi realizada uma avaliação das disciplinas, 94 

algumas foram retiradas, algumas foram readequadas, as disciplinas que foram ministradas a mais 95 

de 2 anos foram retiradas, as disciplinas que não se encaixavam na linha de pesquisa foram 96 

colocadas em tópicos especiais. A disciplina ofertada pela prof.ª Cecília ficou fora da matriz 97 

curricular devido a readequação das linhas de pesquisa, e algumas disciplinas foram colocadas 98 

como tópicos especiais. Foi informado se algum docente possuir uma disciplina que foi retirada e 99 



deve ser deixada que avisem porque ela pode ser recolocada ou colocada em tópicos especiais. Prof. 100 

Diego pediu que os professores Simério e Robson revisem sobre as disciplinas que eles ministram. 101 

A prof.ª Danielle sugeriu que o prof. Givanildo ministre a disciplina de Seminários II. O prof. Diego 102 

informou que o prof. Edésio sugeriu que a disciplina de Seminários I seja alterada, foi perguntado 103 

ao colegiado se ele havia informado o que poderia ser alterado, o prof. Willame informou que 104 

conversará com o prof. Edésio. O discente João sugeriu que a disciplina de Metodologia do 105 

Trabalho Científico seja ministrada somente por um docente. Foi sugerido que os docentes que 106 

ministrarem Seminários I e II e Metodologia do Trabalho Científico façam uma sequência de 107 

avaliações, e se dê o início ao projeto de pesquisa. A prof.ª Danielle sugeriu que a Comissão de 108 

projetos trabalhe na disciplina de Metodologia do Trabalho Científico. Foi informado que as 109 

atividades complementares são previstas, mas não possuem caráter obrigatório, não sendo requerida 110 

pelos discentes, e que pode se pensar em se colocar como obrigatório os 20% previstos, ou as 111 

disciplinas de domínio conexo sendo colocadas como optativas. Colocada em votação a aprovação 112 

da matriz curricular esta foi aprovada por unanimidade. VII) Calendário Acadêmico PPGA 2018-113 

2: O prof. Hildeu fez a leitura do calendário acadêmico 2018-2, após a leitura foi aberto para que os 114 

docentes fizessem alguma sugestão de mudança, sem nenhum questionamento foi colocado em 115 

votação a aprovação do calendário acadêmico, sendo aprovado por unanimidade. VIII) Demanda 116 

de disciplinas para 2018-2: Foram mostradas as disciplinas para 2018-2 para apreciação do 117 

colegiado, foi informado que o horário não foi colocado pois dependerá do horário dos docentes. As 118 

disciplinas a serem ministradas serão: Seminários I e II (quinta-feira), Fruticultura (terça-feira), 119 

Tecnologia de Aplicação de Produtos Fitossanitários (segunda-feira), Fertilidade do Solo, Fisiologia 120 

Vegetal, Métodos e Melhoramento de Plantas, Nutrição Mineral de Plantas, Tecnologia de Produção 121 

de Culturas Energéticas. Foi informado que os docentes que queiram ofertar disciplinas esse 122 

semestre que repasse para o prof. Diego, que colocará na matriz curricular e que após se regularizar 123 

a matrícula será readequado o horário. IX) Proposta de projeto FAPEG – Givanildo, Carla e 124 

Simério: O professor Givanildo informou que o projeto será sobre Sementes Salvas de Soja, e que 125 

ele foi procurado por produtores, fez uma busca na literatura, e há trabalhos sobre esse tema, mas 126 

nenhum que enfatize se é recomendado ou não sua utilização. Serão trabalhados com 3 127 

procedências, as mais utilizadas na região, e que ele entrou em contato com a empresa, produtores e 128 

o sindicato de Jataí, para parcerias. As sementes serão avaliadas na colheita, e a avaliação será por 2 129 

anos. Prof. Givanildo informou que conversou com o prof. Hildeu e ele passou alguns pontos que 130 

devem ser enfatizados. O prof. Hildeu pediu que seja levantado a documentação necessária para 131 

envio do projeto. O prof. Willame informou que 3 cultivares possam ser poucas devido à quantidade 132 

de cultivares disponíveis no mercado e pela rapidez do mercado, sendo respondido e explicado pelo 133 

prof. Givanildo que o problema está relacionado a quantidade de lotes, plantio, condução e 134 



armazenamento das cultivares. E informou que se o projeto for aprovado será disponibilizado o 135 

total de R$ 120.000, em 3 anos, sendo R$ 40.000 por ano. X) Outros Assuntos: Sem mais assuntos 136 

a tratar o coordenador professor Hildeu Ferreira da Assunção agradeceu a presença de todos e deu 137 

por encerrada a reunião às 17:00 horas, da qual, para constar, eu, Maiara Aparecida Alves, lavrei a 138 

presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Coordenador e demais membros. 139 


