
   SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL  JATAÍ 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

AGRONOMIA 

REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2017 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas e dez 1 

minutos, no Auditório da Pós-Graduação, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 2 

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

Ferreira da Assunção. Estiveram presentes os Professores: Cecília de Castro Bolina, Claudio Hideo 4 

Martins da Costa, Danielle Fabíola Pereira da Silva, Diego Ismael Rocha, Fernando José dos Santos 5 

Reis, Edésio Fialho dos Reis, Edgard Alain Collao Saenz, José Hortêncio Mota, Marcia Dias, Paulo 6 

César Timossi, Simério Carlos Silva Cruz, Willame dos Santos Candido e os representantes 7 

discentes Barbara Moura, Ricardo Marques e Daniela Barbosa. O  coordenador abriu  a  sessão,  fez  8 

a  conferência  do quorum e  instalou  a  reunião I)Informes: Prof. Hildeu inciou a reunião 9 

apresentando os novos representantes discentes, a Barbará, o Ricardo e a Daniela que participarão 10 

das comissões de bolsas e administrativa. O Prof. Hildeu solicitou aos presentes que passem por e-11 

mail até a segunda-feira (30 de novembro) os nomes dos docentes que estão participando em 12 

comissões para que sejam emitidas as portarias, pois as designações não servem para o SICAD. O 13 

prof. Hildeu perguntou aos presentes se algum docente  tem interesse em participar do Edital 14 

Qualificar. Em função da ausência de TAEs interessados não será ofertada vaga no Qualificar. Prof. 15 

Hildeu perguntou aos presentes se os alunos que recebem bolsa da Fapeg estão recebendo os 16 

valores ou se estão em atraso. Prof. Simério informou que referente ao Edital PNPD todas as 17 

inscrições foram homologadas. Prof. Hildeu comentou que será realizado o Edital de Seleção para 18 

aluno especial pela Comissão de Seleção para ingresso em 2018. Apesar de não haver excesso de 19 

procura o Edital de Seleção é obrigatório conforme o Regulamento Geral dos Programas de Pós-20 

graduação.da UFG. II) Apreciação da proposta de estratégia para o PPGA, referente à 21 

avaliação quadrienal de 2017 a 2020: Segundo o Prof. Hildeu na reunião da Comissão 22 

Administrativa foram elencados 5 pontos que devem ser trabalhados em conjunto para superar a 23 

nota atual. Na Plataforma Sucupira, a maior parte dos projetos, estão defasados são de 2009, 2010 e 24 

2011. Será necessário incluir os novos projetos preferencialmente, de longo prazo. Verificar se o 25 

projeto já está cadastrado ou não no Sucupira e lembrar de incluir a equipe técnica seja qualificador, 26 

técnico administrativo, aluno de graduação principalmente se o projeto estiver num TCC ou num  27 

projeto de iniciação científica, aluno de pós-graduação. Será feito um formulário no google ou 28 

planilha excel  para facilitar a coleta das informações para serem digitadas no Sucupira. Outro ponto 29 



levantado pela comissão é sobre as disciplinas. Será feito um levantamento do histórico, de quantos 30 

alunos matriculados, como é a frequência, de como são feitas as avaliações e checar a quantidade de 31 

disciplinas. O programa tem cerca de 22, 23 professores e precisamos verificar se a disciplina ainda 32 

é relevante para o programa. Precisamos também verificar se faltam disciplinas, ou se as disciplinas 33 

atuais são suficientes ou ainda se tem disciplinas que não são mais necessárias. Em relação ao corpo 34 

docente precisamos chegar num acordo sobre os critérios de recredenciamento para o professor 35 

colaborador. Prof. Hildeu reiterou que é importante evitar o desligamento do docente durante o 36 

quadriênio. É necessário pensar na perspectiva de produção para os próximos anos considerando o 37 

que foi produzido em 2017 caso seja necessária um recuperação. Prof. Edésio comentou que o 38 

colegiado precisa tomar uma decisão se está bom onde estamos (nota 3) ou se queremos evoluir 39 

(nota 4), é necessário ter uma posição realística da perspectiva da produção dos docentes do 40 

programa e também trabalhar com a iniciação científica pois ela é cobrada pela CAPES. Prof. 41 

Hildeu informou que o professor colaborador pode fazer orientação porém a produção não é 42 

computada pela CAPES. Prof. Edésio explicou que no passado os 6 % da pesquisa vinham para a 43 

pós-graduação e o valor era em torno de R$ 250 mil por ano. Hoje em dia, o dinheiro que vem pra 44 

pesquisa é em torno de R$ 29 mil. A diferença que hoje se consideram mais itens no custeio da 45 

universidade, cujo calculo do valor obrigatoriamente repassado a pesquisa é de 6 % do valor 46 

recebido menos as despesas de custeio com o campus. Prof. Hildeu mencionou que de acordo com o 47 

relatório da CAPES um dos problemas é a rotatividade dos professores durante o quadriênio. Prof. 48 

Diego colocou que é importante que a coordenador converse com cada docente pra verificador o 49 

interesse em realizar a produção necessária ao programa. O programa possui muitos docentes em 50 

relação a quantidade de alunos. Prof. Timossi colocou que esta publicando mais com os alunos que 51 

fazem o TCC do que os alunos da pós-graduação, comentou também que existe uma proporção que 52 

deve ser respeitada entre professores colaboradores e permanentes. Prof. Hildeu irá encaminhar as 53 

questões levantadas pelos presentes a COPG, irá conversar os docentes que não tem produção e será 54 

feito o levantamento de todos os trabalhos produzidos em 2017. Prof. Edésio sugeriu rever os 55 

critérios para credenciamento de docentes, solicitou retirar da resolução o anexo. III) Outros 56 

assuntos: Não havendo mais nenhum outro assunto a tratar, o Professor Hildeu Ferreira da 57 

Assunção agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 16 horas e 35 minutos, da 58 

qual, para constar, eu, José Alfredo Cespi de Oliveira, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 59 

assinada pelo Coordenador e demais membros. 60 


