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

REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2012. Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e 2 

doze, às 16h00min, 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, Helder Barbosa 5 

Paulino, José Hortêncio Mota, Marcia Dias, Paulo César Timossi e Vera Lúcia Banys e os representantes 6 

discentes: João de Andrade Bonetti e Uadson Ramos da Silva para discutir os itens da pauta: 1. Informes; 7 

2. Apreciação da ata do dia 19 de outubro de 2012; 3. Discussão sobre situação do Programa (coleta 8 

CAPES, credenciamento e linhas de pesquisa); 4. Outros assuntos. Item 1 – Informes. O Prof. Vilmar 9 

iniciou a reunião informando que 13 candidatos se inscreveram para o processo seletivo do PPGA. Informou 10 

ainda que nos dia 06 e 07 de novembro houve o Seminário de Pós-graduação da UFG com os 11 

coordenadores dos Programas e relatou que todos os programas apresentam dificuldades na utilização do 12 

recurso PROAP e PRPPG e que, em geral, a produção científica ficou abaixo do desejado. Informou 13 

também que novas bolsas de mestrado (Demanda Social) serão implementadas e que os alunos do PPGA, 14 

que ainda não possuem bolsa, deverão ser contemplados com as mesmas. Item 2 – Apreciação da ata do 15 

dia 19 de outubro de 2012. A ata do dia 19 de outubro de 2012 foi aprovada por unanimidade. 3 – 16 

Discussão sobre situação do Programa (Coleta Capes, Credenciamento e Linhas de Pesquisa). O 17 

Prof. Edésio fez a apresentação de um resumo da produção científica (artigos Equivalente/A1 por docente) 18 

no triênio 2010-2012, por linhas de pesquisa do Programa. Após a apresentação iniciou-se a discussão dos 19 

pontos que precisam ser melhorados no Programa. O Prof. Paulino relatou que a tramitação na tradução, 20 

para o inglês, dos artigos científicos está muito demorada e solicitou que sejam cobradas providências junto 21 

a PRPPG para tornar o processo mais ágil. Foi sugerido que se faça um levantamento dos docentes com 22 

necessidade de tradução de artigos para enviar para um tradutor particular na tentativa de reduzir o custo 23 

da tradução e acelerar este processo. O Prof. Vilmar solicitou aos docentes e discentes do programa maior 24 

empenho na publicação de artigos científicos associado a melhora na qualificação das publicações, 25 

reduzindo a proporção de publicação em revistas B5. Comentou-se também sobre a utilização do recurso 26 

PROAP sugerindo-se que no próximo triênio utilize-se também  este recurso para pagamento de diárias e 27 

passagens deixando os recursos da PRPPG para os demais itens de custeio. O Prof. Helder lembrou que 28 

os docentes precisam planejar bem os experimentos, para gerar informação de qualidade, melhorando as 29 

parcerias entre os docentes e gerando, como resultado melhoria na qualidade da publicação. O Prof. Edésio 30 

argumentou que as parcerias de pesquisa entre docentes devem estar baseadas no perfil de cada 31 

professor. A Profa. Vera disse que é preciso melhorar o foco da pesquisa para que a coleta de dados seja 32 

de qualidade. Após um breve intervalo, a Profa. Divina, chegou para a reunião e o resumo da produção 33 

científica no triênio 2010-2012, por linhas de pesquisa do Programa foi novamente apresentado pelo Prof. 34 

Edésio. No final a Profa. Divina opinou que o grupo deve ter maturidade para as decisões que deverão ser 35 

tomadas e que deve haver consenso para isso. Em função do horário avançado, deu-se por encerrada a 36 

reunião e eu, Vilmar Antonio Ragagnin lavrei a presente ata, a qual depois de lida e aprovada será assinada 37 

por todos os presentes.  38 
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