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

REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2013. Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às 2 

15h30min, estiveram reunidos no Campus Jataí da Universidade Federal de Goiás, na sala de aula 04 do 3 

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

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

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

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

07 de dezembro de 2013; 3. Mudança de titularidade do projeto Casadinho/Procad; 4. Outros assuntos. 8 

Item 1 – Informes: O Prof. Vilmar iniciou a reunião comunicando que acontecerá no dia 20 de fevereiro de 9 

2013 o 1º Encontro Acadêmico do Campus. Comunicou ainda que o Programa de Pós-graduação em 10 

Geografia do Campus Jataí oferecerá um curso básico para uso do programa SPRING no dia 23 de janeiro 11 

de 2013, com vagas limitadas. Por fim comunicou que está solicitando licença de afastamento da Instituição 12 

para tratar de interesses particulares. Item 2 – Apreciação da ata do dia 07 de dezembro de 2012: A ata 13 

do dia 07 de novembro de 2012 foi aprovada por unanimidade. Item 3 – Mudança de titularidade do 14 

projeto Casadinho/Procad: O Prof. Vilmar informou que em função do pedido de afastamento da 15 

instituição, haverá necessidade de mudança da titularidade do projeto Casadinho/Procad. Informou ainda 16 

que esta decisão já foi comunicada a Equipe Gestora Casadinho/Procad do CNPq e que obteve como 17 

resposta que é necessário informar o nome do novo coordenador do projeto acompanhado dos seguintes 18 

documentos: Oficio do atual coordenador do projeto indicando o novo coordenador, oficio do novo 19 

coordenador aceitando a indicação e uma carta de anuência do novo coordenador do PPG referendando tal 20 

substituição e viabilidade de execução do projeto. A grande maioria dos docentes do programa concordou 21 

com a continuidade do projeto e a indicação de um nome para substituir atual coordenador do projeto, 22 

ficando a escolha a ser definida nos próximos dias. A principio, a indicação e eleição do novo coordenador 23 

do PPGA ficou para o dia 18 de janeiro de 2013 no horário e local das reuniões ordinárias do Programa 24 

ficando na dependência da participação do Diretor do Campus Jataí ou a indicação de representante. Após 25 

alguns comentários por parte dos docentes a respeito do período da gestão a frente da coordenação, o 26 

coordenador agradeceu a todos que souberam compreender a situação e o apoio alcançado durante este 27 

período. Não havendo outros assuntos, deu-se por encerrada a reunião e eu, Vilmar Antonio Ragagnin 28 

lavrei a presente ata, a qual depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes. 29 
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