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

REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2012. Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 2 

doze, às 15h30min, estiveram reunidos no Campus Jataí da Universidade Federal de Goiás, na sala de aula 3 

04 do Prédio de Pós-graduação em Agronomia, os professores: Vilmar Antônio Ragagnin (Coordenador), 4 

Antônio Paulino da Costa Netto, Edésio Fialho dos Reis, Fernando José dos Santos Dias, José Hortêncio 5 

Mota, Marcia Dias, Paulo Cesar Timossi, Raimundo Rodrigues Gomes Filho e Vera Lúcia Banys e o 6 

representante discente: Uadson Ramos da Silva para discutir os itens da pauta: 1. Informes; 2. Apreciação 7 

da ata do dia 23 de novembro de 2012; 3. Credenciamento e Recredenciamento de Docentes no PPGA; 4. 8 

Outros assuntos. Item 1 – Informes: O Prof. Vilmar iniciou a reunião sugerindo a inclusão nos pontos de 9 

pauta do assunto “Alteração do nome do Programa de Pós-graduação em Agronomia”, o qual foi aceito por 10 

todos os presentes. O Prof. Vilmar agradeceu o trabalho da Comissão de Seleção pelo trabalho 11 

desenvolvido durante o processo de Seleção para o Primeiro Semestre de 2013. Item 2 – Apreciação da 12 

ata do dia 23 de novembro de 2012: A ata do dia 23 de novembro de 2012 foi aprovada por unanimidade. 13 

Item 3 – Calendário das reuniões do PPGA para o término do segundo semestre de 2012: Ficou 14 

estabelecido que as reuniões do PPGA para o término do segundo semestre de 2012 terão início às 15 

15h30min e término previsto para as 17h10min, nas seguintes datas: 18 de janeiro, 01 e 15 de fevereiro e 16 

01 e 15 de março de 2013. Item 4 – Mudança do nome do PPGA: O Prof. Vilmar abriu as discussões. O 17 

Prof. Edésio pediu a palavra e argumentou que no Programa há muitos alunos dos Cursos de Zootecnia e 18 

Ciências Biológicas que saem com o título de Mestre em Agrônomia podendo serem prejudicados. Informou 19 

ainda, que poucos programas possuem o nome Agronomia e que seria mais adequado a alteração para um  20 

nome que atendesse a todos os alunos do Programa, sendo que o início de um novo Triênio de avaliação 21 

seria o momento oportuno. O Prof. Paulino defendeu a ideia da alteração do nome alegando que muitos dos 22 

alunos não são do curso de Agronomia e que a manutenção do nome poderia reduzir a demanda nos 23 

futuros processos de seleção. O Prof. José Hortêncio sugeriu que se faça uma reunião que tenha este 24 

ponto na pauta para decidir sobre este assunto com mais propriedade. O Prof. Gomes acha que seria 25 

prudente fazer um levantamento dos concursos de docentes realizados pelo país para ter uma ideia da 26 

demanda dos mesmos. Após várias discussões ficou estabelecido que numa próxima reunião será 27 

deliberado sobre a alteração ou permanência do nome do Programa. Item 5 – Credenciamento e 28 

Recredenciamento de Docentes no PPGA: O Prof. Vilmar abriu as discussões sugerindo a colocação de 29 

propostas dos docentes. O Prof. Edésio acha que é preciso encontrar alternativas para a resolução de 30 

credenciamento e recredenciamento, sugerindo que poderiam ser contabilizado artigos com parecer do 31 

revisor “aceito” para recredenciamento. O Prof. Paulino acha que validar artigos submetidos seria um erro 32 

para o futuro do Programa. Após várias discussões ficou estabelecido que numa próxima reunião será 33 

deliberado sobre credenciamento e recredenciamento de docentes no Programa. Não havendo outros 34 

assuntos, deu-se por encerrada a reunião e eu, Vilmar Antonio Ragagnin lavrei a presente ata, a qual 35 

depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes. 36 
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