
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE  1 

PÓS – GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA  2 

 3 

Data: 28/09/2018 4 

Horário: 15h30min 5 

Local: Auditório do Prédio da Pós – graduação 6 
 7 
Pauta: 8 

 I). Informes; 9 

 II). Aprovação da ata de agosto/2018; 10 

 III). Aprovação de pedido de prorrogação de defesa da dissertação; 11 

 IV). Distribuição do número de vagas por orientador; 12 

 V). Outros assuntos 13 

 14 

Presentes: 15 

Hildeu Ferreira da Assunção, Carla Gomes Machado, Claudio Hideo Martins da Costa, Danielle 16 

Fabíola Pereira da Silva, Diego Ismael Rocha, Edésio Fialho dos Reis, Givanildo Zildo da Silva, 17 

José Hortêncio Mota, Luciana Celeste Carneiro, Márcia Dias, Paulo César Timossi, Piero Iori e 18 

Simério Carlos Silva Cruz. 19 

 20 

I) Informes e Considerações: 21 

1) Foi informado que o dia C da ciência ocorrerá dia 17/10, a partir das 8hs, juntamente ao 22 

CONEPE, e que em Jataí se terá três intervenções, uma na praça Tenente Diomar Menezes com o 23 

projeto saúde na praça, a segunda intervenção será uma feira de ciências na unidade Riachuelo, 24 

sendo interessante levar materiais da área de ciências agrárias, pois se terá a participação de alunos 25 

do ensino médio. A terceira intervenção será um workshop no auditório da Pós – graduação com a 26 

apresentação dos equipamentos que a regional possui, o prédio multiusuário e as duas propostas do 27 

FINEP que a UFJ está participando; 2) O saldo do centro de custo TAXAS foi todo gasto, e o do 28 

centro de custo PROAP com a inclusão dos valores do PNPD é de R$ 14.099,99, o qual deve ser 29 

gasto até o dia 14/10. Para os docentes que precisarão de recursos para bancas, o empenho deve ser 30 

realizado até o dia 14. Foi sugerido que seja consultado com os docentes quais realizarão bancas até 31 

o final do ano, e quais docentes têm interesse no recurso, e que após a destinação dos recursos para 32 

as bancas, será rateado o valor entre os docentes. Foi pedido que os docentes deixem os orçamentos 33 

prontos; 3) O prof. Edésio Fialho informou que virá na próxima segunda (01/10), uma pesquisadora 34 

Argentina para a UFJ, e será marcado com ela uma palestra na disciplina de seminários, 35 

provavelmente na próxima semana ou na seguinte. O FUNAPE está com o processo de contratação 36 

do mobiliário, para o novo edital FINEP foi inserida uma justificativa de uso dos equipamentos 37 

solicitados para a área de  Genômica e Proteômica que atende o PPGA; 4) Foi dada as boas vindas 38 

ao prof. Piero Iori, e 5) Foi informado que os professores Diego, Carla e José Hortêncio estão 39 

montando um plano de ensino para ser padronizado para todas as disciplinas do  programa, na 40 

próxima semana este modelo será enviado a todos docentes para que seja feito o preenchimento  41 

com todas as disciplinas, as quais ministram no PPGA. As ementas das disciplinas serão 42 

disponibilizadas no site. 43 

 44 

Deliberações:  45 

II) – A ata de agosto de 2018 será apreciada na próxima reunião; 46 

III) – Foi aprovado por 6 votos favoráveis e 3 abstenções o pedido de prorrogação de defesa da 47 

discente Pilar Araújo Pacheco por 150 dias, a partir de Agosto/2018; 48 

III) – Foi aprovado por 6 votos favoráveis e 3 abstenções o pedido de prorrogação de defesa da 49 

discente Daniela Barbosa Marques por 150 dias, a partir de Agosto/2018; 50 

IV) – Foi discutido entre os docentes a importância de se diminuir o tempo de qualificação e defesa 51 

dos discentes do PPGA, e comentado sobre o número de jubilações do programa; 52 



 

 

V) Foi projetado a planilha com as produções científicas referentes ao quadriênio, dos anos de 2017 53 

e 2018, para efeito de vagas no Edital do Processo Seletivo 2019-1, sendo pedido pela coordenação 54 

que os docentes avaliassem a planilha e se algo tivesse diferindo que enviasse por e-mail para 55 

correção. Até a presente data seriam distribuídas a seguinte quantidade de vagas por docentes: 56 

Antônio Paulino 1 vaga, Carla 1 vaga, Claudio 1 vaga, Danielle 2 vagas, Diego 2 vagas, Edésio 2 57 

vagas, Paulo Timossi 2 vagas, Sidnei 1 vaga, Simério 2 vagas, Willame 2 vagas, José Hortêncio 1 58 

vaga, Givanildo 2 vagas. A tabela será enviada posteriormente por e-mail para a comissão de 59 

realização do edital. O edital será enviado para as correções da COPG, e as inscrições começarão 60 

dia 15/10. 61 

 62 

Sem mais assuntos a tratar o coordenador professor Hildeu Ferreira da Assunção agradeceu a 63 

presença de todos e deu por encerrada a reunião às 17:00 horas, da qual, para constar, eu, Maiara 64 

Aparecida Alves, lavrei a presente ata, a qual será apreciada e aprovada em reunião ordinária, por 65 

todos os participantes presentes. 66 

 67 


