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Aos dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas , no Auditório da Pós-1 

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

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

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

Hideo da Costa, Danielle Fabíola Pereira da Silva, Diego Ismael Rocha, Edésio Fialho dos Reis, 5 

Edgar Alain Collao Saenz, Fernando José dos Santos Dias, José Hortêncio Mota, Luciana Celeste 6 

Carneiro, Paulo César Timossi, Willame dos Santos Candido e os representantes discentes Heitor 7 

Franco de Sousa. O  coordenador abriu  a  sessão,  fez  a  conferência  do quorum e  instalou  a  8 

reunião I)Informes: Não houve informes  II) Aprovação de Atas Remanecentes:  Por problemas 9 

de gestão na Secretaria da Pós-Graduação, não houve aprovação de Atas. III) Aprovação do Edital 10 

do Processo Seletivo PPGA 2018-1: A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em 11 

Agronomia, da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí (PPGA) definiu as datas de 12 

inscrições que deverão ser avaliadas no período de 10/10/17 a 24/10/17. Os objetivos gerais do 13 

Programa Nacional de Pós-Doutorado que serão: 1) Promover a realização de estudos de alto nível; 14 

2) Reforçar os grupos de pesquisa nacionais; 3) Renovar os quadros nos Programas de Pós-15 

Graduação em instituições de ensino superior e de pesquisa; 4) Promover a inserção de 16 

pesquisadores brasileiros em estágio pós-doutoral, estimulando sua integração com projetos de 17 

pesquisa desenvolvidos nos programas de pós-graduação no país. O plano de trabalho a ser 18 

desenvolvido pelo profissional deverá ser apresentado, em consonância com o superior, em até 20 19 

dias após a sua convocação. Para o processo de seleção deve ser encaminhado um termo de 20 

intenção de pesquisa alinhado com a atuação do pretenso supervisor com a devida ciência, que 21 

poderá ser uma notificação por e-mail. A bolsa de pós-doutorado será concedida ao candidato 22 

melhor classificado neste processo seletivo, em que será avaliado o Curriculum Vitae referente a 23 

produção registrada na plataforma Lattes do CNPq do ano de 2012 em diante . Colocado em 24 

votação, foi aprovado por unanimidade. IV) Apresentação do Resultado da Avaliação Capes ( 25 

quadriênio 2013/2016)-Prof. Edésio: Foi apresentado o resultado da Avaliação Capes foi se 26 

discutido pelo colegiado. Prof. Edésio sugeriu ao colegiado para pensar no que fazer , estabelecer 27 

alguma estratégia para melhorar o quadriênio. Ressaltou que esse ponto de pauta vai continuar a ser 28 

discutido na próxima reunião ordinária para que possam chegar a uma conclusão. V) Rediscussão 29 



dos critérios de cadastramento e recadastramento no PPGA: O colegiado decidiu levar esse 30 

ponto de pauta para a próxima reunião ordinária. VI) Edital e supervisão no PNPD: O colegiado 31 

decidiu levar esse ponto de pauta para a próxima reunião ordinária VII) Apreciação de 32 

transferências de orientação dos alunos Suellen e Wilson: Prof. Hildeu mencionou que ambas as 33 

partes, nenhum discente apresentou algum tipo de documento para ser formalizado, sendo assim 34 

não houve aprovação. Não havendo mais nenhum outro assunto a tratar, o Professor Hildeu Ferreira 35 

da Assunção agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 17 horas, da qual, para 36 

constar, eu, Mª Madalena Peres Leite, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo 37 

Coordenador e demais membros. 38 


