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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA, REALIZADA 1 

EM 03 DE JULHO DE 2012. Aos três dias de julho de dois mil e doze, às 10h58min, estiveram reunidos no 2 

Campus Jataí da Universidade Federal de Goiás, no Auditório do Prédio de Pós-graduação em Agronomia, os 3 

professores: Marco Aurélio Carbone Carneiro (Coordenador), Wagner Gouvêa dos Santos (Diretor do Campus 4 

Jataí), Antônio Paulino da Costa Netto, Edicarlos Damacena de Souza, Edgar Alain Collao Saenz, Edésio 5 

Fialho dos Reis, José Hortêncio Mota, Marcia Dias, Paulo César Timossi, Vera Lúcia Banys e Vilmar Antonio 6 

Ragagnin, e o representante dos discentes: João de Andrade Bonetti para eleição do novo Coordenador do 7 

Programa de Pós-graduação em Agronomia. O Prof. Marco Aurélio iniciou a reunião comentando sobre o 8 

recurso do PROAP no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para a aquisição de equipamentos 9 

destinados ao Programa de Pós-graduação em Agronomia. Após esta fala inicial o Prof. Marco Aurélio passou 10 

a palavra ao Prof. Wagner que perguntou aos professores se alguém manifestaria interesse em se candidatar a 11 

Coordenação do Programa de Pós-graduação em Agronomia. Como ninguém se manifestou o Prof. Wagner 12 

propos à indicação de um novo coordenador mediante a discussão do plenário. O Prof. Marco Aurélio propos  o 13 

nome do Prof. Vilmar como coordenador e do Prof. Edésio como subcoordenador. O prof. Edicarlos faz 14 

observações sobre o Programa dizendo que os professores do Curso de Agronomia não apoiam o Programa 15 

de Pós-graduação e indicou o Prof. Edésio como coordenador e que seja indicado um novo subcoordenador. O 16 

prof. Edésio disse que todos os professores são passíveis de serem considerados candidatos e que todos 17 

devem abraçar o Programa. O Prof. Wagner elogia e reafirma as colocações do Prof. Edésio e acrescenta que 18 

a direção dará todo o apoio ao Programa. O Prof. Edicarlos retoma a palavra e frisa a importância de ter uma 19 

liderança experiente e coloca como sugestão a eleição somente do coordenador e que, posteriormente, o 20 

coordenador decida quem deve ser o subcoordenador com base nas suas afinidades, e fala que a Prof. Vera 21 

poderia ser essa pessoa. O Prof. Paulino fala sobre as dificuldades do Programa e reafirma a fala do Prof. 22 

Edésio de que os membros devem abraçar a causa, apoia a indicação do Prof. Vilmar como coordenador. O 23 

Prof. Timossi rebate as afirmações do prof. Edicarlos dizendo que os professores do Curso de Agronomia 24 

estão a favor da manutenção do Programa. O Prof. Wagner propõe o início da eleição e o Prof. Edésio faz uma 25 

observação dizendo que não poderia aceitar a indicação de coordenador pelo fato de que em reunião anterior 26 

já tinha mencionado seus motivos e o grupo já tinha acatado a sua decisão. Diante teste fato, o Prof. Wagner 27 

pergunta se existem duas propostas que seriam: como coordenador o Prof. Vilmar tendo como subcoordenador 28 

o Prof. Edésio e como coordenador o Prof. Edésio tendo como subcoordenador a Prof. Vera e ambos 29 

confirmam que somente a primeira proposta é válida. Sendo aberta a eleição por acalmação são eleitos o Prof. 30 

Vilmar como coordenador e o Prof. Edésio como subcoordenador com 8 (oito) votos a favor, 1 (um) contra e 1 31 

(uma) abstenção. O Prof. Wagner faz as considerações finais e diz que a direção está disposta a ajudar em 32 

tudo que for necessário. O Prof. Edésio faz observações sobre as dificuldades do Curso frisando o ponto 33 

referente ao apoio logístico ao Programa o que muitas vezes atrasa e prejudica o andamento de diversas 34 

atividades e também cita as dificuldades referentes ao setor de manutenção que deve dar um apoio maior ao 35 

Programa, considerando as suas prioridades. O Prof. Wagner faz menção às dificuldades do Campus com, por 36 

exemplo, o déficit de colaboradores para justificar os problemas expostos pelo Prof. Edésio. O Prof. José 37 

Hortêncio da os parabéns aos eleitos e deseja sucesso aos coordenadores do Programa. O Prof. Vilmar toma a 38 

palavra e agradece a indicação e a eleição. O representante discente João Bonetti dá os parabéns aos eleitos 39 

e diz que todo o corpo discente dará apoio total ao Programa. O Prof. Marco Aurélio agradece ao Prof. Helder 40 

pela sua atuação como subcoordenador. O Prof. Marco Aurélio faz menção também as dificuldades 41 

enfrentadas em relação à secretaria do Curso, fala sobre as conquistas, organização de seminários, uso de 42 

todo o capital utilizado pelo Programa, término de laboratórios, organização da página da internet, promoção do 43 

curso do solicite, apoio aos discentes e do apoio da direção ao Programa. Faz ainda menção às conquistas do 44 

Prof. Helder por ter tido o único trabalho sobre ensino de solo, da região Centro-Oeste, aprovado para ser 45 

apresentado no VI Simpósio Brasileiro de Educação em Solos,  em Sobral - CE. O Prof. Wagner faz as 46 

considerações finais ao Programa e aos antigos coordenadores e aos novos coordenadores dando palavras de 47 

incentivo e apoio. Sem mais nada a ser discutido, deu-se por encerrada a reunião e eu André Rangel Fonseca 48 

lavrei a presente ata, a qual depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes.   49 
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