
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS JATAÍ

ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA

REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2011.
Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze às dezessete horas e quinze minutos  

reuniram-se na sala de aula do Programa de Pós-Graduação em Agronomia na Unidade Jatobá, Campus  

Jataí/UFG,  sob  a  presidência  do  Prof.  Wagner  Gouvêa  dos  Santos,  Diretor  do  Câmpus  Jataí-UFG,  os 

professores do programa: Prof. Alessandro Martins, Prof.  Américo Nunes da Silveira Neto,  Prof.  Antônio 

Paulino da Costa Netto, Prof. Edésio Fialho dos Reis, Prof. Edcarlos Damascena de Souza, Prof. Fernando 

José dos Santos Dias, Prof. Helder Barbosa Paulino, Prof.  José Hortêncio Mota, Prof. Marcelo Gonçalves 

Honnicke,  Profª.  Márcia  Dias,  Prof.  Marco Aurélio  Carbone Carneiro,  Prof.  Paulo César  Timossi,  Prof. 

Raimundo Rodrigues Gomes Filho, Prof. Vera Lúcia Banys e Prof. Vilmar Antônio Ragagnin. Verificado o 

“quorum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos,  pelo Único Ponto da Pauta:  Escolha do novo 

Coordenador e Subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Agronomia do CAJ/UFG – O 

Presidente inciou a reunião pedindo desculpas pelo atraso, pois estava na reunião do Conselho Diretor, em 

seguida ele falou que a reunião estava sendo realizada devido ao vencimento do mandato do Prof. Edésio  

Fialho dos Reis. Em seguida o Prof. Edésio Fialho dos Reis passou dois informes – Primeiro Informe: Disse 

que recebeu um e-mail da CAPES, e que abriu um novo edital para o casadinho (Mobilidade Acadêmica, 

bolsa discente e docente) até 04/11/2011 (quatro de novembro de 2011). Segundo Informe: O Prof. Edésio  

Fialho dos Reis falou do edital para a sucessão da coordenação do programa, pois agora completa os dois 

anos de coordenação e que poderia ser  prorrogado por mais dois,  porém, agora por decisão própria ele  

definiu sair, disse que acha inadmissível um programa de pós-graduação sem gratificação e que em reunião  

com a Profª. Divina das Dores (Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação) ela disse que o caso do PPGA do 

CAJ, que não tem gratificação é o único dentro da UFG. Disse ainda que houve vários acontecimentos  

referentes à gratificação do programa, que foi transferida para um curso de graduação. Em seguida ele falou 

das  atividades  do  programa  no  período  de  2009  (dois  mil  e  nove)  a  2011(dois  mil  e  onze)  sob  sua 

coordenação. Ele pediu ao Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro que fizesse o relato dos quatro anos dele  

na pós-graduação,  para que isso possa fazer parte da história do programa.  O Presidente parabenizou o  

Programa de Pós-Graduação em Agronomia do CAJ/UFG, pois o mesmo já tem condições de solicitar um 

curso de doutorado e disse que isso é graças ao corpo docente que trabalha para isso. Disse que sabe da  

importância  de  uma  função  gratificada,  mas  que  isso  não  seja  empecilho  para  que  o  programa  tenha  

futuramente seu curso de doutorado. Disse que assumiu a direção agora e que não tem função gratificada 

disponível, todas já estão com os cursos de graduação, disse que existe a possibilidade de um projeto de lei  

que  deve  ser  aprovado  em dezembro,  e  que  as  duas  primeiras  funções  gratificadas  que  chegarem ao 

CAJ/UFG serão para os dois programas de pós-graduação do Câmpus: Agronomia e Geografia. Disse que  

hoje teria que escolher o coordenador e o subcoordenador para o programa, e que o próximo coordenador 

teria que seguir na linha de crescimento que o programa já segue e que futuramente chegue-se ao doutorado.  

Em seguida ele solicitou a indicação de nomes e disse que na última sexta-feira a Pró-Reitora de Pesquisa e 
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Pós-Graduação esteve aqui  e disse que para a coordenação do programa, existe um número limitado de 

professores que estão aptos a assumi-lá, e que hoje seria uma lista de dois ou três nomes, então ele pediu que  

fosse considerada a  melhoria  da pós-graduação e a  possibilidade de trazer  um curso de doutorado.  Em 

seguida pediu que fosse feito um debate e retirado um  nome. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse  

que primeiro teria que deliberar o que foi definido para depois discutir. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse 

que em função da reunião passada, como a  função foi retirada e não passou pelo conselho, então não haveria  

candidato para a coordenação do programa, esta foi a decisão da última reunião. Em seguida foi realizada a  

votação para revogar a definição da última reunião, a revogação foi aprovada com o registro da unanimidade 

dos votos. Em seguida o Prof.  Antônio Paulino da Costa Netto indicou o Prof. Marco Aurélio Carbone  

Carneiro como coordenador e pediu que ele indicasse o nome do subcoordenador. O Prof. José Hortêncio  

Mota indicou o Prof.  Vilmar  Antônio Ragagnin como subcoordenador.  O Prof.  Marco Aurélio  Carbone 

Carneiro foi questionado pelo presidente se ele aceitaria a indicação para coordenador, e o Prof.  Marco 

Aurélio Carbone Carneiro aceitou ser indicado para a função de coordenador do programa. Em votação a  

indicação do  Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro foi aprovada com o registro da unanimidade dos votos.  

O Prof. Edcarlos Damascena de Souza disse que seria melhor que a indicação do subcoordenador fosse feita 

pelo Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro, devido a afinidade. A Profª. Vera Lúcia Banys disse que já tinha 

a indicação do Prof. Vilmar Antônio Ragagnin. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que o Prof. Vilmar já  

coordena o Curso de Agronomia, então ficaria incompatível. O Prof. Vilmar Antônio Ragagnin solicitou que 

seu nome fosse retirado.  O Prof. José Hortêncio Mota disse que indicou o Prof. Vilmar, devido a interação 

dele com todos do programa. A  Profª. Vera Lúcia Banys disse que a função de subcoordenador é um trabalho 

de secretaria pesado, pois o coordenador busca recursos e o subcoordenador resolve os problemas. O Prof.  

Marco Aurélio Carbone Carneiro disse que contatou alguns colegas, como a Profª. Vera Lúcia Banys, mas ela 

vai sair para o Pós-doutorado, o Prof. Hildeu  Ferreira da Assunção está indo para os Estados Unidos, então 

ele  disse  que  vê  como  melhor  opção  uma  pessoa  companheira  com visão  administrativa,  que  sempre  

participa das coletas, e sua sugestão é que seja o Prof. Helder Barbosa Paulino. O Prof. Helder Barbosa 

Paulino disse que sempre estava disposto a auxiliar no programa, e que ele quer colaborar e se o grupo achar 

que  isso  é  procedente  ele  aceita  sim.  Em votação  a  indicação  do  Prof.  Helder  Barbosa  Paulino  como  

subcoordenador do programa foi aprovada com o registro da unanimidade dos votos. Em seguida o Prof.  

Marco Aurélio Carbone Carneiro disse que gostaria que o Prof. Wagner Gouvêa dos Santos assumisse o  

compromisso  perante  o  grupo:  Em relação  as  convocações  que  os  membros  do  programa  recebam,  e  

solicitações de viagens, ele disse que gostaria de uma posição da direção referentes a liberação de carros, 

diárias, passagens tanto para trabalho de campo, quanto para eventos não somente na UFG, mas de forma 

geral. O Presidente respondeu que não poderia assumir o compromisso de atender a todos, disse que poderia  

atender dentro das possibilidades de carros e recursos. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que já conversou 

com o Reitor e sugeriu que pudesse liberar uma portaria para alguém do Programa de Pós-Graduação em 

Agronomia para dirigir carro oficial, talvez esta poderia ser uma saída. O Presidente disse que não poderia  

falar  que iria garantir  tudo:  passagens e  diárias,  disse que a direção tem que ser madura e  contornar  a  

situação. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que a liberação tem que ser com critérios. Em seguida o Prof.  
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Marco Aurélio Carbone Carneiro solicitou uma participação efetiva do programa nos editais CTinfra, disse 

que  as  inscrições  deveriam sair  da  Pós-Graduação.  O Presidente  disse  que  a  Pós-Graduação realmente 

deveria ser inserida nesse processo, e que outra coisa que deveria ter era um comprometimento que não haja 

travamento na cessão de áreas, pois há um investimento da CAPES e muitos experimentos tem continuidade.  

Em seguida o Presidente disse que tem que haver o comprometimento da direção e solicitou também o  

comprometimento do Assessor Prof. José Hortêncio Mota, disse que as Assessorias existem para dar mais 

agilidade  às  áreas,  disse  que  o  Prof.  José  Hortêncio  Mota  iria  organizar  essa  questão,  para  evitar  os 

problemas com os “loteamentos”, para um uso mais eficiente do solo e das áreas, pois, é possível fazer as  

coisas de forma eficiente e com menos desgastes e que isso poderia começar pela Pós-Graduação. O Prof.  

Marco Aurélio Carbone Carneiro pediu que os acontecimentos sejam sempre comunicados. O  Prof. José 

Hortêncio Mota disse que estão solicitando áreas e que ele vai passar cópias disso para a direção, disse que 

tem que fazer um plano gestor de gerenciamento das áreas. Disse  também que o maquinário estava velho,  

então teria que adquirir um mais novo e que estão correndo atrás de recursos. O Presidente disse que é  

necessário que tenha diálogo e que se for preciso ele vem participar das reuniões. O Prof. Marco Aurélio 

Carbone Carneiro disse que o Programa de Pós-Graduação tem quatro professores e que tem um índice para 

solicitar doutorado, mas isso não está consolidado não, disse que conta com o apoio da direção, não somente  

de dinheiro, outra questão é a vaga da área de solos (área do mestrado, vaga do Prof. Hamilton), disse que o  

processo está aberto desde abril,  então solicitou que a direção fizesse uma gestão com a comissão para  

resolver  a  questão,  e  lembrou  que  não  vindo  a  vaga  para  a  área  de  solos  a  linha  de  pesquisa  estará  

comprometida. Disse também que a futura coordenação irá trabalhar junto e que continuarão cobrando a  

gratificação,  que irão  trabalhar  para  que  a  pós-graduação se  consolide e  que  futuramente  possa criar  o 

doutorado.  O  Prof.  Helder  Barbosa  Paulino  disse  que  dizem  que  o  Programa  de  Pós-Graduação  em 

Agronomia é fechado, mas que todos que tentam se credenciar e que atendem às solicitações da CAPES são  

aceitos, disse que os professores Vilmar Antônio Ragagnin, José Hortêncio Mota e Paulo César Timossi,  

foram inseridos  da última vez.  O Prof.  Marco Aurélio  Carbone Carneiro disse  que no programa tem o 

Coordenadores dos Cursos de Agronomia, Biologia, Zootecnia e o Assessor da Fazenda. O Prof. Helder  

Barbosa Paulino disse que grande parte da vinda do doutorado, não está na mão dos professores e sim dos  

alunos, disse que tem vindo muitos alunos de fora. O Presidente disse que o Assessor de Pesquisa estava  

presente, e que quando dizem que o programa está fechado é por falta de conhecimento, então teria que  

realizar seminários e trazer palestrantes da CAPES para explicar como o sistema funciona. Disse que tinha  

vinte e um dias que ele assumiu a direção do CAJ/UFG e que ainda não teve tempo de vir aqui na pós para  

conhecer e conversar com todos, mas que ele ainda irá fazer isso para conhecer melhor a todos. O Prof. José 

Hortêncio Mota agradeceu ao Prof. Edésio Fialho dos Reis pelo trabalho desenvolvido e pediu ao Prof.  

Marco Aurélio Carbone Carneiro para que possa divulgar os trabalhos no intuito que todos conheçam melhor  

o processo, disse que estava recebendo solicitações de área, e que isso ocorre para que as áreas não choquem,  

não  é  por  problemas  pessoais.  O  Presidente  pediu  a  compreensão  de  todos  nos  muito  gargalos  que  o 

CAJ/UFG tem no momento e que impedem a direção de auxiliar mais, tanto na graduação, quanto na pós-

graduação.  Em seguida  ele  agradeceu  ao  Prof.  Marco  Aurélio  Carbone  Carneiro  pela  sensibilidade  de  
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assumir o programa, disse que sabe que o problema da falta de Função Gratificada realmente é complicado,  

mas entende que a atitude do professor é de amor e empenho pelo programa. Disse também que o Prof. 

Edésio Fialho dos Reis contribuiu muito com o programa e que por parte da direção ele fará o possível para 

atender ao programa e que a próxima Função Gratificada que chegar no Câmpus será do Programa de Pós-

Graduação  em Agronomia.  O  Prof.  Edésio  Fialho  dos  Reis  disse  que  sua  atitude  foi  para  que  a  Pós-

Graduação seja vista, e que nesse momento é necessário trabalhar e valorizar o trabalho da Pós-Graduação e 

que o objetivo dele  foi  esse  e  que tem vários  projetos  CNPQ para  prestação de contas.  Em seguida o  

Presidente  apresentou  o  Prof.  Marcelo  Gonçalves  Honnicke,  Assessor  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação do 

CAJ/UFG. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 18:09 horas (dezoito  

horas e nove minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária Executiva do  

Câmpus Jataí/UFG, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente  

dos trabalhos e pelos professores presentes à discussão e votação......................................................................

Wagner Gouvêa dos Santos________________________________________________________

Alessandro Martins______________________________________________________________

Américo Nunes da Silveira Neto____________________________________________________

Edésio Fialho dos Reis____________________________________________________________

Edcarlos Damascena de Souza______________________________________________________

Fernando José dos Santos Dias______________________________________________________

Helder Barbosa Paulino____________________________________________________________

José Hortêncio Mota______________________________________________________________

Marco Aurélio Carbone Carneiro____________________________________________________

Marcelo Gonçalves Honnicke_______________________________________________________

Márcia Dias_____________________________________________________________________

Paulo César Timossi______________________________________________________________

Vera Lúcia Banys________________________________________________________________

Vilmar Antônio Ragagnin__________________________________________________________

Antônio Paulino da Costa Netto_____________________________________________________

Márcia Dias_____________________________________________________________________

Raimundo Rodrigues Gomes Filho___________________________________________________

Marinalva de Oliveira Teixeira______________________________________________________
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