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

AGRONOMIA, REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2012. Aos doze dias de setembro de dois mil 2 

e doze, às 14h15min, estiveram reunidos no Campus Jataí da Universidade Federal de Goiás, no 3 

auditório do Prédio de Pós-graduação em Agronomia, os professores: Vilmar Antônio Ragagnin 4 

(Coordenador), Antônio Paulino da Costa Netto, Edgar Alain Collao Saenz, Edésio Fialho dos Reis, 5 

Fernando José dos Santos Dias, José Hortêncio Mota, Paulo César Timossi, Raimundo Rodrigues 6 

Gomes Filho e Vera Lúcia Banys e o representante dos discentes: João de Andrade Bonetti para 7 

discutir os itens da pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da ata da reunião realizada dia 14 de agosto de 8 

2012; 3. Apreciação do Edital 03/2012 (Processo Seletivo 2013/1); 4. Calendário para enceramento 9 

do primeiro semestre e início do segundo semestre de 2012; 5. Coordenação da Disciplina 10 

Seminários do Programa; 6. Professor responsável pela disciplina de estágio docência; 7. Disciplinas 11 

que serão ofertadas no próximo semestre; 8. Formação da comissão administrativa; 9. Adequação 12 

das resoluções internas do PPGA; 10. Alteração da resolução de credenciamento e 13 

recredenciamento. Item 1 – Informes. O Prof. Vilmar iniciou a reunião comentando a respeito do fim 14 

da greve e retorno as atividades previstas para o dia 18 de setembro de 2012. Comentou também 15 

sobre a abertura do edital CT-INFRA para acolhimento das propostas dos programas de pós-16 

graduação até dia 21 de setembro de 2012 e a intenção do PPGA de submeter uma proposta 17 

individual. Item 2 – Aprovação da ata. A ata da reunião realizada dia 14 de agosto de 2012 foi 18 

apreciada e aprovada por unanimidade. Item 3 – Edital 03/2012. O texto do edital foi colocado em 19 

discussão e o Prof. Edésio sugeriu correções no telefone para contado, local de entrega da 20 

documentação e no item que trata da classificação dos candidatos. O texto corrigido foi colocado em 21 

votação e aprovado por unanimidade. Item 4 – Calendário acadêmico. Após levantamento das 22 

disciplinas do primeiro semestre que ainda não foram finalizadas e discussões entre os professores 23 

decidiu-se que o primeiro semestre será finalizado em 06 de outubro de 2012 e que o segundo 24 

semestre iniciar-se-á em 08 de outubro de 2012. Item 5. Coordenação de seminário. A Profa. Vera 25 

manifestou interesse em coordenar a Disciplina de Seminários do Programa de Pós-graduação em 26 

Agronomia. O Discente João Bonetti cobrou a participação dos professores do Programa nas 27 

apresentções. O Prof. Paulino colocou que deixou de participar do seminário dada a recalcitrância em 28 

relação aos seus questionamentos nas apresentações e que, em sua opinião os questionamentos 29 

efetuados no seminário tem por objeto melhorar o trabalho e contribuir com a formação dos alunos 30 

preparando-os durante o processo. O Prof. Edésio cobrou a participação dos orientadores nos 31 

seminários. O Prof. Timossi sugeriu que os professores atuem como conselheiros e indagadores e 32 

justificou que a ausência dos professores no seminário muitas vezes ocorrem por atividades 33 

concomitantes. Após discussão ficou decidido, por unanimidade, que a Prof. Vera ficará responsável 34 

pela Disciplina de Seminários a partir do próximo semestre. Ficou decidido também que será 35 

disponibilizado o calendário das apresentações do segundo semestre de 2012 no site do PPGA. Além 36 

disso, será feito o levantamento dos projetos de pesquisa dos professores do PPGA para 37 

disponibilizar esta informação no site; Item 6. Disciplina de estágio docência. O Prof. Vilmar iniciou 38 

a discussão informando que o Prof. Edésio manifestou interesse em assumir a Disciplina de Estágio 39 

Docência. O prof. Edésio explicou a importância da disciplina para o Programa e a necessidade de 40 

controle das atividades dos discentes, documentação e atualização das informações. Não havendo 41 

nenhuma outra manifestação ficou decidido por unanimidade que o Prof. Edésio assumirá a disciplina 42 

de estágio docência. Item 7. Disciplinas para o próximo semestre. Ficou decidido que será 43 

solicitado por e-mail a todos os professores que terão disponibilidade de ofertar disciplinas até 21 de 44 

setembro de 2012 (sexta-feira). O Prof. Gomes informou que três alunos de pós-graduação de outra 45 

instituição manifestaram interesse em cursar a disciplina Relação Solo-Água-Planta em janeiro de 46 

2013. Foi esclarecido que estes alunos podem cursar como alunos especiais, mas para tanto, 47 

precisam da ciência dos dois programas envolvidos.  Item 8. Comissão administrativa. O Prof. 48 

Vilmar iniciou a discussão pedindo sugestão do procedimento a ser adotado para a escolha da 49 

comissão administrativa. O Prof. Timossi manifestou interesse, mas foi questionado da sua 50 

participação em muitas comissões. Após discussão ficou decidido que a escolha das comissões 51 

(administrativa, seleção, projetos e bolsa) será feita na próxima reunião do PPGA. Item 9. 52 

Resoluções internas do PPGA. Ficou acordado, que após a formação da comissão administrativa, a 53 

referida comissão elaborará as adequações nas resoluções e que isso seja deliberado em reunião do 54 

PPGA;  Item 10. Credenciamento e recredenciamento.  O Prof. Vilmar iniciou a discussão pedindo 55 

sugestão do procedimento a ser adotado para rever a resolução de credenciamento e 56 

recredenciamento. Após discussão ficou acordado que na próxima reunião será apresentado os 57 

critério utilizados pela CAPES para avaliar os programas de pós-graduação, e em função destes 58 

critérios será elaborado uma proposta que será discutida e apreciada em reunião do PPGA. Em 59 
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função do horário avançado, deu-se por encerrada a reunião e eu Vilmar Antonio Ragagnin lavrei a 60 

presente ata, a qual depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes.   61 

Antônio Paulino da Costa Netto   62 

Edgar Alain Collao Saenz   63 

Edésio Fialho dos Reis   64 

Fernando José dos Santos Dias   65 

José Hortêncio Mota   66 

Paulo César Timossi   67 

Raimundo Rodrigues Gomes Filho   68 

Vera Lúcia Banys   69 

Vilmar Antonio Ragagnin   70 

João de Andrade Bonetti   71 


