
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE  1 

PÓS – GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA  2 

 3 

Data: 22/02/2019 4 

Horário: 14h00min 5 

Local: Sala 07 do PPGA, no Prédio da Pós – graduação 6 
 7 
Pauta: 8 

 I) Informes; 9 

 II) Aprovação das atas remanescentes de agosto/2018 e novembro/2018 (encaminhadas 10 

posteriormente pela Secretaria); 11 

 III) Oferta de disciplinas e aprovação de horário para 2019-01; 12 

 IV) Aprovação de orientadores/orientandos para o biênio 2019/2020 (turma 2019-01); 13 

V) Aprovação de bancas de dissertação/qualificação para março/2019; 14 

VI) Posse da nova coordenação do PPGA; 15 

VII)Outros assuntos. 16 

 17 

Presentes: 18 

Hildeu Ferreira da Assunção, Antônio Paulino da Costa Netto, Cecília de Castro Bolina, Claudio 19 

Hideo Martins da Costa, Danielle Fabíola Pereira da Silva, Diego Ismael Rocha, Edésio Fialho dos 20 

Reis, Givanildo Zildo da Silva, José Hortêncio Mota, Luciana Celeste Carneiro, Paulo César 21 

Timossi, Robson Schaff Corrêa,Willame dos Santos Candido, João Pedro Maia. 22 

 23 

I) Informes e Considerações: 24 

1) O preenchimento da plataforma SUCUPIRA está sendo realizado desde dezembro/2018, e até o 25 

dia 08/03/2019 o preenchimento da plataforma será encerrado. Foi pedido aos docentes que tenham 26 

parcerias internacionais, com outros programas, e que queiram destacar as produções mais 27 

relevantes, que enviem o relato por e-mail a coordenação para complementar o preenchimento; 2) 28 

Houve uma reunião da CSPPG em 14/02 na qual foi informado a importância de preenchimento da 29 

primeira parte do relatório SUCUPIRA dos programas; 3) A profa. Neuda Lago pediu para que a 30 

disciplina de Leitura de língua Inglesa seja ministrada de 22-26/04/2019, sendo pedido que se 31 

dispense os discentes das aulas das demais disciplinas durante esta semana; 4) O prof. José 32 

Hortêncio Mota informou que no dia anterior foi divulgado o resultado da seleção de doutorado do 33 

discente João Pedro Maia, sendo o mesmo aprovado, com início das aulas em 18/03/2019, devido a 34 

isso foi pedido a inclusão do pedido de banca de qualificação do discente, bem como a quebra do 35 

prazo regimental para antecipar a qualificação e a defesa do discente. Colocado em votação o 36 

pedido de inclusão de pauta, este foi aprovado por unanimidade.  37 

 38 

Deliberações:  39 

II) – A ata de 30/112018 foi aprovada por 11 votos favoráveis e uma abstenção, a ata de 31/08/2018 40 

foi aprovada por 6 votos favoráveis e 5 abstenções; 41 

III) – Foi realizada a leitura da proposta da disciplina Tópicos especiais: fisiologia do 42 

desenvolvimento de frutos, após o prof. Diego Ismael Rocha realizou a leitura do parecer da 43 

comissão de adequação de matriz curricular do PPGA, sendo o parecer favorável à proposta da 44 

disciplina, após a descrição das metodologias e recursos a serem empregados nas aulas práticas, e 45 

da carga horária prática e teórica de cada assunto inserido no conteúdo programático. Após o prof. 46 

Antônio Paulino informou que posteriormente será repassado o horário da disciplina fisiologia do 47 

estresse vegetal, devido a confirmação de cinco alunos na disciplina. As disciplinas ofertadas serão: 48 

Tópicos especiais: Fisiologia do desenvolvimento de frutos (segunda-feira, 07:30 as 11:10, profa. 49 

Danielle Fabíola), Fertilidade do solo em sistemas de produção agropecuária (segunda-feira, 13:30 50 

as 17:10, prof. Simério Cruz), Estatística experimental (terça-feira, 07:30 as 09:10 e quarta-feira, 51 

13:20 as 15:10, prof. Edésio Fialho), Genética (terça-feira, 13:30 as 17:10, prof. Willame Candido e 52 



 

 

Edésio Fialho), Fisiologia do estresse vegetal (a confirmar), Metodologia do trabalho científico 53 

(Quarta-feira, 09:30 as 11:10, prof. Hildeu Ferreira e profa. Danielle Fabíola), Modelagem e 54 

simulação na produção vegetal (Quarta-feira, 15:30-17:10, e sexta-feira, 13:20-15:10), Seminários I 55 

e II (quinta-feira, 09:30-11:10, Seminários I, professores Cecília Bolina e Willame Candido, 56 

Seminários II professores Cláudio Hideo e Givanildo Zildo), Produção e tecnologia de sementes 57 

(sexta-feira, 07:30 as 11:10, professores Carla Gomes e Givanildo Zildo), Leitura acadêmica em 58 

língua inglesa (de 22 a 26/04, período integral, profa. Neuda Lago), tecnologia de produção de 59 

cereais (16 a 27/07, período integral, prof. Sidnei Marchi). Foi informado da prioridade da 60 

disciplina de Seminários I e II ocorrer no auditório da Pós-graduação, bem como da disciplina de 61 

estatística ocorrer na sala 04. Foi informado que o prof. Edésio fialho continuará responsável pelo 62 

estágio docência. O representante discente João Pedro Maia informou da necessidade de se pensar 63 

na normatização da disciplina de metodologia científica por problemas referentes a normas e prazos 64 

a serem cumpridos. Após foi colocado em votação as disciplinas e os horários de aula, sendo 65 

aprovados por unanimidade. 66 

IV) – Foi realizada a leitura do resultado do processo seletivo para os editais nº 002/2018 e nº 67 

003/2018, sendo aprovados para o edital nº 002/2018: Lazara Aline Simões Silva, Lana Laene Lima 68 

Dias, sob orientação do prof. Diego Ismael Rocha, Kassia Barros Ferreira sob orientação da profa. 69 

Danielle Fabíola, Jaciele Oliveira da Silva sob orientação do prof. Edésio Fialho dos Reis, Prissila 70 

Pereira dos Santos e Araújo sob orientação do prof. Sidnei Marchi, Iandra Gonçalves sob orientação 71 

do prof. Simério Cruz, para o edital nº 003/2018 foram aprovados: Braiam Heine de Assis sob 72 

orientação do prof. Antônio Paulino, Jacqueline Alves Santana Rodrigues sob orientação da profa. 73 

Carla Gomes Machado. Após foi informado que as discentes Lana Laene Lima Dias e Kassia 74 

Barros Ferreira não realizarão a matrícula. 75 

V) – Foi realizada a leitura do pedido de banca de defesa do discente Andrey de Oliveira Costa, 76 

com o trabalho intitulado “Estabelecimento de sistemas de regeneração in vitro de flamboyant 77 

[Delonix regia (Boyer ex Hook) Raf.]”. A ser realizada no dia 05/04/2019, as 14:00 hs, sob a 78 

orientação do prof. Diego Ismael Rocha. Foi realizada a leitura do pedido de banca de defesa da 79 

discente Bruna Elaine de Almeida Silva, com o trabalho intitulado “Comportamento de linhagens 80 

endogâmicas de milho para a resistência a lagarta do cartucho”. A ser realizada no dia 22/03/2019, 81 

as 13:30 hs, sob a orientação do prof. Edésio Fialho dos Reis. Foi realizada a leitura do pedido de 82 

banca de defesa da discente Raíssa Macedo de Assis, com o trabalho intitulado “Desempenho 83 

agronômico de canola em três épocas de semeadura em Jataí – GO”. A ser realizada no dia 84 

22/03/2019, as 08:00 hs, sob a orientação do profa. Carla Gomes Machado. Foi realizada a leitura 85 

do pedido de banca de defesa da discente Bárbara de Fátima Silva Moura, com o trabalho 86 

intitulado “Decomposição residual de culturas de safrinha e adubação fosfatada na cultura da soja 87 

na cultura da soja”. A ser realizada em 29/03/2019, as 13:30 hs, sob a orientação do prof. Claudio 88 

Hideo da Costa. Colocado em votação as bancas foram aprovadas por unanimidade. Após foi 89 

realizado o pedido de banca do discente João Pedro Maia, com a antecipação de ocorrência das 90 

bancas de qualificação e defesa, e a entrega da documentação referente a qualificação em data 91 

posterior, colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 92 

V) Foi informado que a nova coordenação seria composta pelos professore Simério Carlos Silva 93 

Cruz e Claudio Hideo Martins da Costa, sendo passado ao prof. Claudio Hideo a portaria da nova 94 

coordenação, e após foi pedido que seja providenciado pela secretaria a emissão da portaria da nova 95 

coordenação no D.O.U. Após foi apresentada a secretaria do programa Karina Severo.  96 
 97 
Sem mais assuntos a tratar o coordenador professor Hildeu Ferreira da Assunção agradeceu a 98 

presença de todos e deu por encerrada a reunião às 17:00 horas, da qual, para constar, eu, Maiara 99 

Aparecida Alves, lavrei a presente ata, a qual será apreciada e aprovada em reunião ordinária, por 100 

todos os participantes presentes. 101 

 102 

 103 

 104 


