
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE  1 

PÓS – GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA  2 

 3 

Data: 30/11/2018 4 

Horário: 14h00min 5 

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

 I) Informes; 9 

 II) Aprovação da ata de setembro/2018; 10 

 III) Aprovação de candidaturas/Indicações do novo coordenador do PPGA (exercício 2019-   11 

21), com a presença da chefia da UAE CIAGRA (Prof. Américo); 12 

 IV) Aprovação do calendário de 2019-1; 13 

V) Aprovação da nova Matriz Curricular do PPGA; 14 

VI) Aprovação da oferta da disciplina de Tecnologias de Produção de Cereais de forma 15 

condensada em fevereiro pelo prof. Sidnei; 16 

VII) Aprovação de bancas de qualificação e defesa; 17 

VIII) Pedido de inclusão de pauta – edital do processo seletivo; 18 

IX) Estratégias do PPGA para o período de recesso e férias do coordenador e vice do PPGA; 19 

X) Outros assuntos. 20 

 21 

Presentes: 22 

Hildeu Ferreira da Assunção, Carla Gomes Machado, Cecília de Castro Bolina, Claudio Hideo 23 

Martins da Costa, Danielle Fabíola Pereira da Silva, Edésio Fialho dos Reis, Givanildo Zildo da 24 

Silva, José Hortêncio Mota, Luciana Celeste Carneiro, Márcia Dias, Paulo César Timossi, Piero 25 

Iori, Simério Carlos Silva Cruz, Willame dos Santos Candido, Bruna Elaine de Almeida Silva. 26 

 27 

I) Informes e Considerações: 28 

1) Sobre o funcionamento da secretaria-geral de Pós – graduação, foi informado que a partir de 29 

2019 a secretaria manterá 3 secretários-gerais, e um secretário para cada programa; 2) Foi 30 

informado que os currículos dos docentes foram exportados para o portal Sucupira, sendo pedido 31 

aos docentes que atualizem o currículo lattes em relação ao ano de 2018, deixando para o próximo 32 

ano apenas adequações de texto e conferência de documentos. E aos docentes que já tiverem o 33 

SICAAD 2018 aprovado foi pedido que os encaminhe para a coordenação do PPGA; 3) Foi pedido 34 

que os docentes avisem aos seus orientados a necessidade de realização do relatório 2018/2, e que 35 

os discentes veteranos anexem os comprovantes nos relatórios. Será enviado um e-mail aos 36 

discentes informando sobre a necessidade de entrega do relatório, este deve ser entregue entre os 37 

dias 01 a 07/03/2019. Após foi sugerido que se coloque na resolução uma normatização para os 38 

projetos de pesquisa; 4) Houve uma solicitação de informe pelo prof. Danival Freitas, porém o 39 

mesmo não compareceu à reunião; 5) O prof. Simério Cruz relatou sobre a situação do processo 40 

seletivo de aluno regular 2019/1, que se teve 8 inscritos, 6 candidatos pagaram o GRU e realizaram 41 

as provas, e que na próxima segunda – feira o resultado preliminar será divulgado. Dos 6 candidatos 42 

um passou em Viçosa e Jaboticabal, e provavelmente não ingressará no programa, e outro candidato 43 

trabalha e não receberá bolsa, o que deixará algumas bolsas ociosas, sendo sugerido a abertura de 44 

um novo edital de processo seletivo. Posteriormente foi colocado em votação o pedido de inclusão 45 

sobre a realização de um novo processo seletivo para aluno regular no início do ano de 2019, sendo 46 

aprovado por unanimidade.  47 

 48 

Deliberações:  49 

II) – A ata de Agosto de 2018 foi repassada para o colegiado para leitura e posterior assinatura, a ata 50 

de setembro de 2018 foi aprovada por 12 votos favoráveis e uma abstenção; 51 

III) – Com a presença da chefia da UAE CIAGRA prof. Américo Nunes da Silva Neto, foi 52 



 

 

presidido a candidatura da nova coordenação e vice-coordenação do PPGA, os docentes Simério 53 

Carlos Silva Cruz e Claudio Hideo Martins da Costa colocaram seus nomes a disposição para 54 

coordenador e vice-coordenador, respectivamente, sem mais nenhuma candidatura, foi colocado em 55 

votação a aprovação dos docentes para coordenação de 2019-2021, sendo aprovado por 56 

unanimidade. Posteriormente foi realizado um agradecimento aos professores por assumirem a 57 

coordenação, e o prof. Américo Nunes manifestou apoio a nova coordenação para um trabalho em 58 

conjunto. Após o prof. Edésio Fialho perguntou ao prof. Américo Nunes sobre a possibilidade de 59 

apoio com o paisagismo do prédio multiusuário, foi respondido ao mesmo que a unidade não 60 

dispunha de verbas, mas que poderiam tentar a captação de verbas; 61 

IV) – Foi projetado pela prof.ª Carla Gomes a nova matriz curricular do PPGA, a qual será 62 

adicionada a disciplina Física do Solo, a ser ministrada pelo prof. Piero Iori, após foi solicitado a 63 

secretaria a mudança da carga horária das disciplinas: estatística experimental de 32 horas para 64 64 

horas, tópicos em recursos fitogenéticos e melhoramento de plantas de 60 horas para 64 horas, e 65 

fruticultura deve ser colocado 32 horas teóricas e 32 horas práticas. Sobre o plano de ensino foi 66 

sugerido que seja colocado o semestre em que a disciplina ocorrerá ao invés do ano, com a 67 

distribuição do conteúdo por semanas, e que para a qualificação, dissertação e estágio docência 68 

sejam realizadas atualizações das normas específicas e um plano de ensino para as mesmas. O prof. 69 

Hildeu da Assunção enviará para a professora Carla Gomes as normas de qualificação, dissertação e 70 

estágio docência. Após foi pedido aos docentes que já ministraram disciplinas de tópicos especiais 71 

que enviem os planos de ensino atualizados, posteriormente foi colocado em votação a proposta dos 72 

planos de ensino serem padronizados sem a data, e de se colocar semestres ímpares ou pares, e de se 73 

realizar os planos de curso para qualificação, dissertação e estágio docência, colocado em votação 74 

foi aprovado por unanimidade. Foi estipulado pelo colegiado a data para envio dos planos de ensino 75 

de até 07/12. Após o prof. Edésio Fialho informou sobre a qualificação em até 22 meses e sobre 76 

pedidos de prorrogação, e sugeriu que se mantenha uma cópia digital dos planos de ensino na 77 

secretaria; 78 

V) –  Os professores PNPD’s Willame Candido e Givanildo Zildo relataram seus planos de 79 

trabalho, e posteriormente seus supervisores os professores Edésio Fialho e Carla Gomes, 80 

respectivamente, recomendaram a aprovação dos relatórios e da renovação das bolsas para o ano de 81 

2019. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. O prof. Hildeu da Assunção informou 82 

que foi repassado um informe sobre o remanejamento das bolsas  PNPD’s, colocado em discussão 83 

foi informado pelo colegiado que as bolsas PNPD’s do programa foram obtidas por aprovação de 84 

projetos do PPGA, e informado da necessidade do pró – reitor justificar para o programa este 85 

remanejamento; 86 

VI) – Foi relatado o pedido de oferta da disciplina Tecnologias de Produção de Cereais de forma 87 

condensada ser ministrada em julho pelo prof. Sidnei Marchi, após foi aberto para discussão, e 88 

colocado em votação foi aprovado por 12 votos favoráveis e uma abstenção. 89 

VII) – Foi realizada a leitura do pedido de banca de qualificação da discente Bárbara de Fátima 90 

Silva Moura, com o trabalho intitulado “Decomposição residual de culturas de safrinha no 91 

desempenho agronômico da soja sob doses de fósforo”. A ser realizada no dia 30/01/2019, as 14:00 92 

hs, sob a orientação do prof. Claudio Hideo Martins da Costa. Foi realizada a leitura do pedido de 93 

banca de qualificação da discente Lásara Kamila Ferreira Souza, com o trabalho intitulado 94 

“Propagação vegetativa de gabirobeira associada a reguladores vegetais”. A ser realizada no dia 95 

04/12/2018, as 08:00 hs, sob a orientação da prof.ª Danielle Fabíola Pereira da Silva. Foi realizada a 96 

leitura do pedido de banca de qualificação da discente Bruna Elaine de Almeida Silva, a ser 97 

realizada no dia 31/01/2019, sob a orientação do prof. Edésio Fialho dos Reis. Foi realizada a 98 

leitura do pedido de banca de qualificação da discente Raíssa Macedo de Assis, com o trabalho 99 

intitulado “Desempenho agronômico de canola em três épocas de semeadura em Jataí – GO”. A ser 100 

realizada no dia 28/01/2019, sob a orientação da prof.ª Carla Gomes Machado. Foi realizada a 101 

leitura do pedido de banca de qualificação do discente Andrey de Oliveira Costa, a ser realizada na 102 

terceira semana de janeiro de 2019, sob a orientação do prof. Diego Ismael Rocha. Foi realizada a 103 

leitura do pedido de banca de qualificação do discente Ricardo Fagundes Marques, a ser realizada 104 


