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Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas , no 1 

Auditório da Pós-Graduação, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Agronomia 2 

da Regional Jataí. A reunião foi presidida pelo Coordenador do programa Prof. Hildeu Ferreira da 3 

Assunção. Estiveram presentes os Professores: Carla Gomes Machado, Cecília de Castro Bolina, 4 

Cláudio Hideo Martins da Costa, Danielle Fabíola Pereira da Silva, Diego Ismael Rocha, Edésio 5 

Fialho dos Reis, Edgar Alain Collao Saenz, Hildeu Ferreira da Assunção, José Hortêncio Mota, 6 

Leandro Flávio Carneiro, Luciana Celeste Carneiro, Paulo César Timossi, Simério Carlos Silva 7 

Cruz, Willame dos Santos Candido e o discente representante Heitor Franco de Sousa. O  8 

coordenador abriu  a  sessão,  fez  a  conferência  do quorum e  instalou  a  reunião I)Informes: Prof. 9 

Hildeu informou que sobre o empenho de manutenção para equipamento do recurso PROAP, foi 10 

encaminhado para que fosse enquadrado dentro da especificação de média ou máxima 11 

complexibilidade para incluir dentro do orçamento e a coordenadora da COPG recomendou que 12 

qualquer um que fosse dado a manutenção para ver se a COPG pagaria ou dividiria o recurso. Outo 13 

informe é sobre o evento “ Dia C da Ciência” que será no dia 25/10/17, numa quarta-feira  da 14 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia onde as instituições de ensino superior desenvolverão 15 

atividades em escolas, museus, espaços públicos, espaços institucionais próprios e externos para 16 

mostrar a sociedade brasileira o conhecimento produzido por elas e como esse conhecimento 17 

modifica a vida das pessoas. Outro informe também é sobre as inscrições do Conselho Nacional de 18 

Saúde (CONEP) que serão abertas nos dias 14/09/17 a 17/09/17. Outro informe que a 19 

Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) passou a exigir o 20 

comprovante de proficiência no idioma do país de destino. Outro informe é sobre o orçamento anual 21 

do Programa Pós-Graduação em Agronomia (PPGA) de R$15.100,00 que foi empenhado até o 22 

momento o valor de R$4.987,00 e ainda tem um saldo de R$10.112,00 que deve ser empenhado até 23 

o mês de Outubro de 2017 o Prof. Hildeu pediu que se tiver alguma planejamento que encaminhe o 24 

pedido para que se possa utilizar desse recurso.    II) Aprovação de Atas remanescentes: Por 25 

problemas na gestão da Secretaria da Pós-Graduação não houve aprovação de Atas. III) Aprovação  26 

da Matriz Curricular do PPGA (Prof. José Hortêncio e Comissão): Foi apresentado a Matriz 27 

Curricular pelo Prof. José Hortêncio para o colegiado e foi solicitado por alguns docentes que 28 

fizesse algumas alterações na Matriz para ser aprovado na próxima reunião ordinária do PPGA.  IV)  29 



Processo de Internacionalização do PPGA (Prof. Edgar e Comissão): Prof. Edgar informou que 30 

fizeram alguns levantamentos sobre outros regulamento de outros cursos e principalmente que sobre 31 

novos regulamentos de 2017 foram atualizados que solicita dentro dos objetivos por exemplo para 32 

contribuir com processo de Internacionalização posteriormente com relação a admissão do corpo 33 

discente atribui a cada programa formar essas normas na forma de edital citando todas as 34 

aquisições, requisitos para ser inclusos nos programas. Com base nisso, formar algumas normas 35 

com relação a forma de editais específicos para alunos estrangeiros e normas de morbilidade 36 

discente e docente, com relação a cada curso uma vez assumido essa responsabilidade. O segundo 37 

eixo seria oferta de disciplina de Língua Estrangeira e o terceiro eixo que é interessante é que já  se 38 

tem um Seminário e fazer também com professores estrangeiros com custos mais elevados e fazer 39 

um financiamento maior para trazer tradutor. Como consulta caberia ao programa principalmente 40 

como primeiro passo decidir se se irá ter vaga para algum estrangeiro. Foi definido pelo colegiado 41 

que esse assunto vai ser levado  mais adiante para ser mais discutido.  V) Aprovação de bancas 42 

(Qualificação e Dissertação) para o mês de setembro: Devido ao tempo da reunião excedida  43 

esse ponto de pauta ficou para a próxima reunião. VI) Outros Assuntos: Prof. Hildeu informou que 44 

sobre o edital do Professor Visitante que gerou um certo desconforto com a Instituição de Catalão, 45 

então a Coordenadoria Geral de Pós-Graduação relativizou e verificou e a Instituição de Goiânia 46 

solicitou que as vagas da Regional Jataí fossem descoladas para a Instituição de Goiânia, sendo 47 

assim a Prof. Vera questionou em questão disso e a manteve essa distribuição tirando 2 vagas de 48 

Goiânia que foi encaminhada para a cidade de Catalão. Não havendo mais nenhum outro assunto a 49 

tratar, o Professor Hildeu Ferreira da Assunção agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 50 

reunião às 17 horas, da qual, para constar, eu, Mª Madalena Peres Leite, lavrei a presente ata que, se 51 

aprovada, será assinada pelo Coordenador e demais membros. 52 


