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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CURSO DE MESTRADO REALIZADA EM 21 1 

DE MARÇO DE 2006. Ao vigésimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e seis, às 2 

oito horas e quarenta minutos, na sala de aulas da Pós-graduação no Centro de Ciências 3 

Agrárias, reuniram-se os pós-graduandos representantes dos discentes Silvio Lacerda de 4 

Oliveira, Marni e Emílio e os professores Vera Lúcia Banys, Silvia Corrêa Santos, Samuel 5 

Mariano Gislon da Silva, Hildeu, Lurdes Paniago, Hamilton Seron Pereira, Robson Bonomo, 6 

Fernando Simões Gielfi e Marco Aurélio Carbone Carneiro, sob a presidência deste. O 7 

professor Marco iniciou a reunião relatando a recomendação do programa pela CAPES 8 

enfatizando os aspectos positivos e negativos do mesmo como localização, demanda, 9 

consistência das linhas de pesquisa, produção científica, número de bolsas PIBIC - Programa 10 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Todos os itens avaliados resultaram no conceito 11 

3 (três) e no pedido da CAPES para a exclusão da disciplina de Química dos Alimentos, que foi 12 

considerada "deslocada" das linhas de pesquisa e do grupo como um todo. Informou que os 13 

professores Helder e Américo deixaram de ser colaboradores para professores permanentes e 14 

ressaltou sua preocupação com a disciplina de Fisiologia Vegetal que ainda não tem professor 15 

e que, portanto, gostaria de contar com a professora Rita de Cássia para ministrar as aulas da 16 

disciplina sob a coordenação do professor Helder. Informou também que como a disciplina de 17 

Fisiologia Pós-colheita teve apenas um aluno matriculado a mesma não será ministrada. As 18 

demais disciplinas não apresentaram nenhum problema. O prof. Fernando Gielfi lembrou da 19 

falta de estrutura para ministrar a disciplina de sementes e que o programa não possui prof. 20 

para ministrar a disciplina de plantas daninhas. O prof. Marco disse que conversará com os 21 

profs. Masca e Américo sobre a possibilidade de um dos dois ou os dois ministrarem 22 

conjuntamente a referida disciplina. Relatou sobre as duas bolsas concedidas e sobre o recurso 23 

liberado ao programa pela demanda social (PROAP) num valor total, para este ano de R$ 24 

16.000,00 (dezesseis mil reais). Comentou ainda sobre a verba para a manutenção de 25 

equipamentos (R$ 2.000,00 - dois mil reais), funcionamento de laboratórios de ensino e 26 

pesquisa (R$ 7.000,00 - sete mil reais), material didático institucional e publicações (R$ 27 

2.000,00 - dois mil reais), aquisição de recursos de informática, inclusive softwares (R$ 28 

3.000,00 - três mil reais) e participação de professores visitantes no programa (R$ 2.000,00 - 29 

dois mil reais), pedindo assim, que os professores listem com urgência as suas necessidades 30 

para que seja providenciada a aquisição dos itens dentro do prazo, caso contrário o recurso, 31 

obrigatoriamente, deve ser devolvido. lembrou aos profs. da necessidade de manter a produção 32 

científica do grupo elevada e homogênea uma vez que a CAPES avalia os programas a cada 33 

três anos. Assim, faz-se necessário que cada professor tenha dois artigos publicados a cada 34 

ano nos últimos três anos. Para tanto, disponibilizará uma verba pra a tradução e a publicação 35 

de artigos em periódicos Qualis "A" pagos. Relatou que os editais Universal, CT Agro - 36 

fruticultura e CT Infra estão abertos complementando, relatou que o Universal estará aberto até 37 

10/05 , que financia todas as áreas e que o grupo possui uma comissão de auxílio para o envio 38 

de projetos para concorrer ao mesmo; e que o CT Infra estará aberto até 11105, disponibilizará 39 

1 milhão da FINEP para a implantação de unidades de pesquisa em novos campus e, que deve 40 

ser usado institucionalmente para equipar os nosso laboratórios e talvez construir um bloco 41 

próprio para o programa. Enfatizou que o CTInfra financia itens permanentes, de consumo e 42 

obras e que cada docente deve justificar o seu pedido como necessário para a solidificação da 43 

sua linha de pesquisa. Vários professores não concordaram com a construção de uma sede 44 
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própria para o programa alegando que o recurso seria melhor empregado em equipamentos 45 

para os laboratórios já existentes. Informou que será o centralizador das propostas para a 46 

elaboração do edital e que o mesmo deve contemplar também os outros cursos de graduação 47 

que têm interesse em abrir novos programas de pós-graduação e, que o prazo para a entrega 48 

das listas de itens se encerra sexta-feira, dia 28/04. Em seguida procedeu a aprovação dos 49 

planos de curso dos alunos, solicitando algumas alterações e avisando que no próximo ano o 50 

formulário deverá contar com divisões semestrais para melhor alocação das disciplinas no 51 

tempo e no documento. Todos os planos de curso dos pós-graduandos foram aprovados por 52 

unanimidade. Iniciou-se então a leitura das resoluções para aprovação: resolução 1 (matrícula) 53 

- aprovada por unanimidade; resolução 3 (credenciamento e recredenciamento de docentes) - 54 

aprovada por unanimidade; resolução 4 (atividades complementares) - aprovada por 55 

unanimidade; resolução 5 (concessão de bolsas) – aprovada por unanimidade; resolução 6 56 

(plano de estudos) - aprovada por unanimidade; resolução 7 (defesa) - aprovada por 9 votos, 57 

sendo que dois votos foram a favor da necessidade do artigo da dissertação estar 58 

recomendado pela editora do periódico para a qual foi enviado, sendo contra a submissão do 59 

artigo; resolução 12 (qualificação) - aprovada por nove votos sendo dois votos contra a 60 

necessidade do exame de qualificação do aluno antes da defesa da dissertação e ainda houve 61 

uma argumentação repudiando a presença do orientador no exame; resolução 8 (distribuição 62 

de orientados) - aprovada por unanimidade; resolução 9 (credenciamento de disciplinas) - 63 

aprovada por unanimidade; resolução 10 (exame de língua) - aprovada por unanimidade; 64 

resolução 11 (aproveitamento de créditos) - aprovada por unanimidade; resolução 14 65 

(organização da dissertação) - aprovada por unanimidade; resolução 13 (seminário) - aprovada 66 

por unanimidade, porém os professores pedem para que a ementa seja verificada; resolução 15 67 

(estágio docência) - leitura e discussão a respeito da Resolução CEPEC n° 472. Acordou-se 68 

que após a leitura da referida resolução será o tema novamente debatido sobre a sua 69 

obrigatoriedade. Houve discussão entre o prof. Samuel e o pós-graduando Emílio quando o 70 

primeiro fez a leitura da Resolução n° 395 do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação – 71 

Ministração e acompanhamento de discentes dependentes por monitores. Nada mais havendo 72 

a tratar deu-se por encerrada a reunião às treze horas e eu, Vera Lúcia Banys, secretariei e 73 

lavrei a presente ata após lida, avaliada, julgada e assinada por todos.   74 

Marco Aurélio Carbone Carneiro   75 

Robson Bonomo   76 

Samuel Mariano Gislon da Silva   77 

Silvia Corrêa Santos   78 

Vera Lúcia Banys   79 

Hamilton Seron Pereira   80 

Fernando Simões Gielfi   81 

Hildeu Ferreira da Assunção   82 

Maria de Lourdes F. dos S. Paniago   83 

Silvio Lacerda de Oliveira Marni   84 

Emílio Smiljanic Júnior   85 


