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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINARIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUACÃO EM 1 

AGRONOMIA, CURSO DE MESTRADO EM PRODUCA VEGETAL, REALIZADA EM 17 DE 2 

OUTUBRO DE 2006. Ao vigésimo sétimo dia do mês de outubro de dois mil e seis, com inicio 3 

às quinze e trinta horas na Sala da Pós-Graduação no CCAB, sob a Coordenação Prof. Dr. 4 

Marco Aurélio Carbone Carneiro, reuniram-se os Prof. Drs: Américo Nunes da Silveira Neto, 5 

Fernando José dos Santos Dias, Fernando Simões Gielfi, Helder Barbosa Paulino, Darly 6 

Geraldo de Sena Júnior, Hamilton Seron Pereira, Rita de Cássia Felix Alvarez, Samuel Mariano 7 

Gislon da Silva e Vera Lúcia Banys. O Prof. Marco Aurélio apresentou a pauta da reunião e deu 8 

inicio a mesma pelos informes. Lembrando que a Profa. Silvia Correa Santos fará auditoria do 9 

Programa - Pós - Graduação. Ressaltou que para o conceito da Capes o corpo docente do 10 

programa de Pós-Graduação é excelente, pois conta com mais de 90% (noventa por cento) de 11 

doutores. O Prof. Hamilton disse que, deveria aumentar a produção cientifica e que a 12 

publicação ad hoc não pode continuar anônima, precisa acabar com o paternalismo, Prof. 13 

Helder falou sobre produção científica com qualidade e quantidade e deveria alimentar o 14 

fomento, a Profa. Vera disse que deveria aumentar recursos para publicação e bolsas para os 15 

professores, os Profs. Hamilton e Helder, acham que deve melhorar conceito de revista 16 

publicitária "c" e estimular a criação de novas revistas, o que todos concordaram. O prof. Dr. 17 

Marco Aurélio ressaltou a possibilidade de parcerias com outras entidades, seja na área 18 

educacional como empresarial tais como: CEFET, CHAPADÃO DO SUL, COINBRA, 19 

PERDIGÃO, COMIGO, o Prof. Américo falou sobre a possibilidade de parcerias mas não pode 20 

ficar dependente desses visto que, não haveria crescimento para a Instituição, os profs. 21 

Fernando Gielfi e Helder disseram que parceria tem sempre contar com conceitos positivos e 22 

não negativos, qualquer parceria traz benefícios para o dois lados seja na pesquisa como no 23 

ensino, quanto a parceria com Chapadão do Sul o prof. Marco Aurélio conversou com o prof. 24 

Dr. José Osvaldo Siqueira, na Fertibio e chegaram a conclusão que seria muito bom para nossa 25 

Instituição. O prof. Marco Aurélio foi escolhido vara debater 10 minutos na FAPEQ a Reitora 26 

que definiu a escolha por ser coordenador, a profa. Vera sugeriu que tivesse bolsa para pós-27 

doutorado o prof. Hamilton falou que o Centro Oeste principalmente Goiás tem o menor numero 28 

de pesquisadores, e que há  um favorecimento para outras regiões principalmente Norte e 29 

Nordeste, quanto aos recursos de pesquisa da FAPEQ prioriza em 1º artes, 2º produtividade e 30 

assuntos temáticos regionais. O prof. Dr. Marco Aurélio falou sobre a vinda do diretor da UFMS 31 

de Chapadão do Sul a UFG Campus de Jataí dia 10/11/2006 para estreitar relações e parcerias 32 

em projetos, foi comentado que a UFMS conta com apoio de uma FUNDAÇÃO DE 33 

PRODUTORES o que contribui muito com a Instituição, os profs. Fernando Gielfi, Helder e 34 
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Vera, disseram que já tentaram criar em Jataí uma Fundação nesse sentido não obtiveram 35 

êxito, mas sempre é bom tentar novamente. Os profs. Hamilton e Vera pede cunho científico 36 

para qualquer projeto e que seja fortalecida a Secretaria de Agricultura de Jataí, mas é 37 

necessário desvincular política de projeto científico. Estabeleceu-se uma auditoria interna sob a 38 

coordenação da profa. Dra. Silvia Correa Santos com o objetivo de apontar os problemas do 39 

curso até o final do semestre e, tomando como base o SISPG (Sistema Pós-graduação). O prof. 40 

Dr. Marco Aurélio leu os ofícios dos profs. Drs. Darly Geraldo de Sena Júnior e Edgar Alain 41 

Collano Saenz solicitando seus credenciamentos e colocou em votação a sua aprovação ou 42 

não como integrante do grupo. Votado seu pedido, foi aprovado com integrantes do programa 43 

por unanimidade. O Prof. Dr. Marco Aurélio sugeriu que o encontro com a Reitora seja na 44 

primeira semana de dezembro preferencialmente num sábado o que foi confirmado para o dia 45 

o2 de dezembro em local a ser definido, tendo sido concordado por unanimidade. Nada mais 46 

havendo a tratar, eu, Maria Emilia Peres Pessuti, Secretaria Administrativa lavrei a presente ata, 47 

que será lida avaliada, julgada assinada pelos presentes listados abaixo.   48 

Américo Nunes da Silveira Neto   49 

Darly Geraldo de Sena Júnior   50 

Fernando José dos Santos Dias   51 

Fernando Simões Gielfi   52 

Hamilton Seron Pereira   53 

Helder Barbosa Paulino   54 

Marco Aurélio Carbone Carneiro   55 

Rito de Cássia Felix Alvarez   56 


