
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
REGIONAL JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA 
 
 

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

Ao trigésimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (30/08/2019), às quatorze horas, no Auditório 

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

gional Jataí. A Reunião foi presidida pelo Coordenador Prof. Dr. Simério Carlos Silva Cruz, e teve como se-

cretária do programa a senhora Karina Severo, na qual estiveram presentes os professores Membros do Cole-

giado do PPGA 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 
 
 
 
 INFORMES E ABORDAGENS  
 
1º) Atualização de ementa de disciplinas e inclusão de no mínimo duas formas de avaliação.  
 Foi determinado atualização de ementa e bibliografia no Plano de Curso de cada disciplina, para atua-
lização da Plataforma sucupira, SIGAA e página do Programa. 
 O Prazo para o envio será até 09/09/2019, sendo como responsável a Docente Prof.ª Dr.ª Carla Gomes 
Machado 
 
2ª) Atualização dos Currículo Lattes para preenchimento do Template que deverá ser enviado para a PRPG e 
que será utilizado para preenchimento do Sucupira.  

Apenas comunicado aos docentes. 
 
3º) Alterações de salas/horários das disciplinas devem ser comunicados na secretaria, para que a mesma possa 
passar as informações para os discentes. Também, em função do número reduzido de salas de aula que temos, 
não podemos deixar as salas com reserva em situações onde as mesmas não serão utilizadas.  
 Apenas comunicado aos docentes. 
 
4º) A CAPES aprovou o nosso remanejamento de rubricas PROAP encaminhado no início de Agosto. Com 
isso, o envio de requisições via SIPAC (para compras de materiais e prestações de serviços de pessoa jurídica) 
é 4 de outubro, enquanto o prazo para solicitações de pagamento de auxílio financeiro a discentes, docentes e 
PNPD (viagens, inscrições em eventos e revisão/tradução de artigos) se encerra em 21 de outubro. Sobre a 
aquisição de passagens, a ata da licitação do órgão ao qual a UFG aderiu encerrou, o que impede a emissão de 
novos empenhos. Sobre os empenhos já emitidos, a PROAD pode fazer a execução até o final do contrato com 
a agência de viagens (que se encerra em 24/09, sendo que uma nova licitação está sendo providenciada). 
 Foi decidido que o remanejamento de rubricas PROAP nos valores: 
 R$ 5.000,00 - empresa com SICAF 
 R$    700,00 - remanejar 
 
 
 PONTOS DE PAUTA  
 
1º) Apreciação/Aprovação de atas.  
Observações: Transferido para próxima reunião do colegiado. 
 
 
2º) Alteração de responsável pela disciplina de Seminário II (Substituição do Prof. Givanildo pelo Prof. 
José Hortêncio).  
 
Votação:  ( x ) unanimidade  (  ) favoráveis    (  ) contrário    (  ) abstenções 
 ( x ) APROVADA (  ) REPROVADA 

 
 
3º) Alteração do nome da disciplina “Metodologia do Trabalho Científico II” para “Redação Cientí-
fica”.  
Observações: Alterou o nome da disciplina para Ética e Redação Científica 
Votação:  (  ) unanimidade  ( 11 ) favoráveis    (  ) contrário    ( 01 ) abstenções 
 ( x ) APROVADA (  ) REPROVADA 

 
 
4º) Definição da comissão de aplicação do recurso captado via emenda parlamentar (75 mil).  
Observações: 
Comissão de aplicação do recurso captado via emenda parlamentar (75 mil) 
Titulares: 



 

PROF. DR. JOSE HORTENCIO MOTA 
PROF. DR. EDESIO FIALHO DOS REIS 
Prof.ª Dr.ª CECILIA DE CASTRO BOLINA 
Suplente: 
PROF. DR. CLAUDIO HIDEO MARTINS DA COSTA 
 
Votação:  ( x ) unanimidade  (  ) favoráveis    (  ) contrário    (  ) abstenções 
 ( x ) APROVADA (  ) REPROVADA 

 
5º) Participação dos alunos no CONEPE.  
Observações: Os docentes deverão orientar e incentivar os discentes, pois deverá ser avaliado pela 
Coordenação. 
Votação:  (   ) unanimidade  ( 11  ) favoráveis    (  ) contrário    ( 01 ) abstenções 
 ( x ) APROVADA (  ) REPROVADA 

 
6º) Apreciação da possibilidade de associar mais de um docente em cada disciplina e vinculação de dis-
ciplinas estratégicas para a coordenação (Estratégias para evitar docentes sem ministrar disciplinas durante 
o ano).  
Observações: Deverão inserir um docente/pesquisador no plano de curso até 13/09/2019 e enviar á Comissão 
responsável. 
Votação:  ( x ) unanimidade  (  ) favoráveis    (  ) contrário    (  ) abstenções 
 ( x ) APROVADA (  ) REPROVADA 

 
 
7º) Apreciação/Aprovação do cronograma sugerido pela Comissão de Seleção para o edital 04/2019 do 
PPGA.  
Observações: Avaliou-se a baixa procura do Edital, as inscrições deverão ser feitas através dos seguintes 
modos: e-mail, correio e presencial. 
Votação:  ( x ) unanimidade  (  ) favoráveis    (  ) contrário    (  ) abstenções 
 ( x ) APROVADA (  ) REPROVADA 

 
 
8º) Apreciação (baseada nas orientações recebidas pela Prof.ª  Maria Marcia, Pró-reitora Adjunta) de pedido 
de credenciamento do Prof. Dr. Vinícius Coelho Kuster. Observações: 
 
Votação:  (   ) unanimidade  ( 09  ) favoráveis    (  ) contrário    ( 02 ) abstenções 
 ( x ) APROVADA (  ) REPROVADA 

 
     


