
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
REGIONAL JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA 
 
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM AGRONOMIA 

Aos vigésimo quarto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no Auditório do 

Prédio da Pós-graduação, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-graduação em AGRONOMIA da Regio-

nal Jataí. A Reunião foi presidida pelo Coordenador Prof. Dr. Simério Carlos Silva Cruz e teve como secretária 

do programa a senhora Karina Severo, na qual estiveram presentes os professores e representantes discentes 

abaixo: 

Docente Categoria Assinatura 

PROF. DR. ANTONIO PAULINO DA 
COSTA NETTO 

PERMANENTE  

Prof.ª Dr.ª CARLA GOMES MACHADO PERMANENTE  

Prof.ª Dr.ª CECILIA DE CASTRO BOLINA COLABORADOR  

PROF. DR. CLAUDIO HIDEO MARTINS 
DA COSTA 

PERMANENTE  

Prof.ª Dr.ª DANIELLE  FABIOLA 
PEREIRA DA SILVA 

PERMANENTE  

PROF. DR. DIEGO ISMAEL ROCHA PERMANENTE  

PROF. DR. EDESIO FIALHO DOS REIS PERMANENTE  

PROF. DR. GIVANILDO ZILDO DA 
SILVA 

PERMANENTE  

PROF. DR. HILDEU FERREIRA DA 
ASSUNCAO 

PERMANENTE  

PROF. DR. JOSE HORTENCIO MOTA PERMANENTE  

Prof.ª Dr.ª LUCIANA CELESTE 
CARNEIRO 

COLABORADOR  

PROF. DR. PAULO CESAR TIMOSSI PERMANENTE  

PROF. DR. PIERO IORI COLABORADOR  

PROF. DR. ROBSON SCHAFF CORREA PERMANENTE  

PROF. DR. SIDNEI ROBERTO DE 
MARCHI 

PERMANENTE  

PROF. DR. SIMÉRIO CARLOS SILVA 
CRUZ 

PERMANENTE  

PROF. DR. WILLAME DOS SANTOS 
CANDIDO 

PERMANENTE  



 

   

Discentes  Assinatura 

BEATRIZ BRANCO TIAGO QUEIROZ   

GABRIELA FERNANDES GAMA   

AMALIA ANDREZA SOUSA SILVA   

 
ABERTURA / INFORMES 
 
1º) Defesas: Qualificação e Dissertações – Somente via SEI (Tutorial PRPG) 

Todos os pedidos de qualificações e defesas das dissertações devem ser realizados via SEI. A PRPG 
disponibilizou dois tutoriais para auxiliar os docentes na formalização dos pedidos na plataforma. Seguem 
abaixo os endereços para acesso aos tutoriais: 

 https://prpg.ufg.br/p/28824-bancas-de-qualificacao-de-mestrado-e-doutorado-pelo-sei  
 https://prpg.ufg.br/p/28822-bancas-de-defesa-de-mestrado-e-doutorado-pelo-sei 

 
 
2º) Recursos PPGA - Taxas e PROAP  

O programa possui R$ 456,72 oriundos do pagamento de inscrições (PPGA - Taxas). - O recurso 
PROAP foi liberado ontem 21/05/2019. Hoje dia 22/05/2019 liguei para saber o valor que estava disponível 
para o PPGA e a PROAD me informou que temos R$ 15.100 já disponíveis. Ao consultar o extrato consta 
como ZERO de saldo, porém foi informado que o saldo surgirá na medida em que os empenhos forem 
realizados. 
 
3º) Atualização da Página do PPGA 
  O Prof. Diego está responsável pela atualização da página do PPGA e pela tradução para versão em 
inglês da mesma. Muitas mudanças já foram concluídas e as melhorias já podem ser observadas. Convidamos 
a todos para visitarem a página e levarem possíveis sugestões de melhorias. 
 
4º) Disciplinas a serem ofertadas no 2º semestre de 2019. 
  Objetivando deixar, o quanto antes, disponibilizado na página do programa, as disciplinas a serem 
ofertadas no 2º semestre, com a finalidade de otimizar o planejamento dos estudantes e do público externo que 
tem interesse em cursar disciplinas como aluno especial, solicito aos docentes responsáveis pelas disciplinas 
previamente definidas como ofertadas no segundo semestre de anos ímpares, que enviem a confirmação para o 
e-mail do PPGA informando a disciplina, o dia e o “possível” horário a qual será ofertada. 
 
5º) Cenário futuro para as bolsas do PPGA.  

A Professora Elena Preuss nos informou que na segunda-feira, 27/05/2019, a PRPG terá uma reunião 
com a CAPES para negociar a manutenção das bolsas que "terminam" esse ano. Inclusive as bolsas PNPD. A 
argumentação é a desestabilização dos programas no meio do quadriênio o que pode influenciar no conceito 
dos mesmos. 
 
 6º) Solicitação de auxílio junto a chefia da CIAGRA para captação de recursos via emendas 
parlamentares.  

 O professor Américo há um tempo em busca de apoio para os programas de pós-graduação vinculados 
a CIAGRA. Diante das recentes conquistas para os cursos de graduação em especial para os cursos de 
Agronomia (prédio de gabinetes), Zootecnia (Galpão de Aviários) e Medicina Veterinária (parece que tá bem 
adiantado a questão da captação de recursos para a ampliação do hospital veterinário), foi solicitado um esforço 
por parte da chefia da unidade para que a Pós-graduação também fosse incluída como plano estratégico de 
fortalecimento da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias. Foi possível alinhar uma proposta de 
solicitação de recursos, junto aos parlamentares com interesse no agronegócio, para aplicação em capital nos 
dois programas da CIAGRA. Chegamos a uma possibilidade real de conseguirmos R$ 100.000. Este recurso 
seria dividido entre os dois programas. Desta forma, precisamos definir onde e como seria a aplicação desse 
dinheiro no PPGA (R$ 50.000). Com as definições das necessidades dos dois programas, será encaminhada ao 
parlamentar específico, a solicitação oficial. 
 
 



 

 
 
 
6º) Outros assuntos abordados: 
 - Apresentação de relatório de produção docente e orientações pela Prof.ª Danielle Fabiola Pereira da 
Silva, com levantamento de artigos retirados do Currículo Lattes de cada docente nos anos 2017, 2018 e parte 
de 2019 e abordagem de alguns pontos do último relatório da CAPES. 
 
  
 
PONTOS DE PAUTA 
 
1. APROVAÇÃO DE ATAS ANTERIORES 
  Aprovada Ata de Reunião de 29 de março de 2019. 
Votação:     (x) unanimidade     (  ) favoráveis     (  ) contrário     (  ) abstenções 

(X) APROVADA (   ) REPROVADA 

 
 
2. Calendário Acadêmico: 2º semestre de 2019 (anexo) 
Votação:     (x) unanimidade     (  ) favoráveis     (  ) contrário     (  ) abstenções 

( X ) APROVADA (   ) REPROVADA 
 
 
3. Edital: Processo Seletivo - início 2º semestre de 2019 (anexo) 
Votação:     (x) unanimidade     (  ) favoráveis     (  ) contrário     (  ) abstenções 

( X ) APROVADA (   ) REPROVADA 
 
 
4. Solicitação para transferir o poder de decisões como as que seguem abaixo para a comissão 
administrativa. Decisões a serem atribuídas à comissão administrativa:  

a. Aprovar o planejamento anual ou semestral de oferta de disciplinas e atividades complementares. 

b. Aprovar nomes de docentes que comporão as comissões examinadoras para exames de qualificação e 
defesa do produto final;  

c. Apreciar a indicação de docente(s) ou pesquisador(res) externos ao Programa, sugerido(s) pelo orien-
tador, para atuar como coorientador(es)  

 
Votação:     (  ) unanimidade     (09) favoráveis     (  ) contrário     (02) abstenções 

( X ) APROVADA (   ) REPROVADA 
 
 
5. ITENS DA AGENDA 
BANCA DE DEFESA – MESTRADO 
 
Discente: ROGÉRIO BORGES DE OLIVEIRA PAZ 
Matrícula: 2017102471 
Linha de Pesquisa: Fitotecnia 
Título da Dissertação: DESEMPENHO AGRONÔMICO DE CULTIVARES DE MANDIOCA DE MESA 
EM JATAÍ - GOIÁS 
Data da defesa: 18/06/2019 -  Horário: 08:00h – Local:  Auditório da Pós-graduação 
 
Membros Titulares 
- Orientador: Prof. Dr. Claudio Hideo Martins da Costa 
- Membro Interno: Prof. Dr. Simério Carlos da Silva Cruz / CIAGRA - UFG Jataí 
- Membro Externo:  Prof. Dr. Gustavo Castoldi / IFGoiano - Rio Verde 
 



 

Membros Suplentes 
- Membro Interno: Prof. Dr. Darly Geraldo de Sena Júnior / CIAGRA - UFG Jataí 
- Membro Externo:  Prof. Dr. Marcelo Marques Costa / CIAGRA - UFG Jataí 
 
Obs.: Defesa de mestrado será por web conferência. 
 
Votação:     (x) unanimidade     (  ) favoráveis     (  ) contrário     (  ) abstenções 

(X) APROVADA (   ) REPROVADA 

 
 
6. Transferência de orientação de mestranda  

Estratégia para corrigir desbalanços no critério “número de orientações concluídas por docentes”. Item 
importante na avaliação da CAPES. 

Obs.: Transferência de orientação da discente Mirelle Vaz Coellho da Prof. Dra. Carla Gomes Machado 
(Orientadora) para o Prof. Dr. Givanildo Zildo da Silva (Coorientador). 
Votação:     (x) unanimidade     (  ) favoráveis     (  ) contrário     (  ) abstenções 

(X) APROVADA (   ) REPROVADA 

 
 
7.  Proposta de novo modelo de ATA para o PPGA 
Votação:     (x) unanimidade     (  ) favoráveis     (  ) contrário     (  ) abstenções 

(X) APROVADA (   ) REPROVADA 

 
8.  Aprovação do resultado final do processo seletivo previsto no edital 001/2019. 
Votação:     (x) unanimidade     (  ) favoráveis     (  ) contrário     (  ) abstenções 

(X) APROVADA (   ) REPROVADA 

 
 
 

     Assinatura/Data 

Aprovação do Coordenador: 
PROF. DR. SIMÉRIO CARLOS SILVA 
CRUZ 

 

Aprovação do Vice Coordenador: 
PROF. DR. CLAUDIO HIDEO 
MARTINS DA COSTA 
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 Campo exclusivo da Secretaria 
Documento recebido em: ____/____/______ 
Rubrica:___________ 


