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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

AGRONOMIA, CURSO DE MESTRADO EM PRODUÇÃO VEGETAL, REALIZADA EM 22 DE 2 

AGOSTO DE 2006. Ao vigésimo segundo dia do mês de agosto de dois mil e seis, com inicio às 3 

dezesseis horas na Sala da Pós-Graduação no CCAB, sob a Coordenação Prof Dr. Marco 4 

Aurélio Carbone Carneiro, reuniram-se os Profs. Drs.: Edésio Fialho dos Reis, Silvia Correa 5 

Santos, Fernando Simões Gielfi, Américo Nunes da Silveira Neto, Alessandra Feijó Marcondes 6 

Viu, Helder Barbosa Paulino, Hildeu Ferreira da Assunção, Rita de Cássia Felix Alvarez, 7 

Fernando José dos Santos Dias, Vera Lúcia Banys e Maria de Lourdes Faria dos Santos 8 

Paniago. O professor Marco Aurélio apresentou a pauta da reunião e deu inicio a mesma pelos 9 

informes. Ressaltou que a produção cientifica do grupo totalizou 59 artigos publicados, numa 10 

relação de 1,4 artigos por docente/ano, nos últimos três anos, sendo necessário, para melhorar 11 

o conceito do programa (de 3 para 4), atingirmos a produção de 84 artigos ou 24 artigos/ano, 12 

sendo dois artigos/docente/ano, sendo, por isso, de extrema importância priorizar revista Qualis 13 

"A" de publicação mais rápida. Para isso, sugeriu maior interação entre os docentes do 14 

programa de modo que haja a participação destes em vários projetos do grupo. Definiu-se que 15 

a Comissão de Seleção será composta pelos professores: Dra. Silvia Correa Santos, Dr. 16 

Hamilton Seron Pereira e Dr. Fernando Simões Gielfi sendo o primeiro o presidente, mais um 17 

representante discente aprovado por unanimidade pelo corpo de acadêmicos. Estabeleceu-se 18 

uma auditoria interna sob a coordenação profa. Dra. Silvia Correa Santos com o objetivo de 19 

apontar os problemas do Curso até o final do semestre e, tomando como base o SISPG 20 

(Sistema Pós-Graduação). Sugeriu ainda que no próximo ano seja realizada uma auditoria 21 

externa. O Curso conta hoje com 14 (quatorze) docentes permanentes e 3 (três) participantes, e 22 

é importante que os docentes mantenham os seus currículos atualizados porque no próximo 23 

ano estaremos sendo avaliados pelo COLETA CAPES. Os profs. Dr. Marco Aurélio, Dra. Vera e 24 

Dr. Américo participaram da elaboração do projeto CNPq do Edital "Casadinho", em conjunto 25 

com a UFLA. O Prof Dr. Marco Aurélio comunicou que o recurso da PROAP só pode ser 26 

utilizado para folders, informática, manutenção e outros materiais de consumo. Porém, existe 27 

recurso próprio da PRPPG para auxiliar a publicação de artigos em revistas estrangeiras. 28 

Relatou que o Programa recebeu recurso de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) a serem gastos 29 

neste ano (caso contrário há o estorno para a PROAP) e mais duas bolsas, o que significa que 30 

cada orientador tem em tomo de R$ 500,00 (quinhentos reais) para aquisição de material de 31 

consumo. A Profa. Silvia e o Prof Hildeu sugeriram que o recurso seja usado para a aquisição 32 

de material de consumo conjunto como vasos e substrato. A solicitação deverá ser 33 

encaminhada para o Prof Dr. Marco Aurélio que encaminhará para a PROAD. A PRPPG 34 

destinou R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para aquisição de livros e softwares e o Prof Dr. Marco 35 

Aurélio sugeriu a compra do pacote estatístico SAEG, o que foi aprovado por unanimidade. 36 

Ainda foi destinado R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para eventos e o Prof Dr. Marco 37 

Aurélio sugeriu que esse recurso fosse destinado ao Congresso Brasileiro de Olericultura o que 38 

foi aprovado por unanimidade. O Coordenador Marco Aurélio confirmou a desistência de dois 39 

alunos regulares no primeiro semestre de 2006, Estevo Stefanezo Bortoluzi reprovado por faltas 40 

e Marconi Peres Rodrigues, concluiu o primeiro semestre, mas não efetuou a matricula no 41 

segundo semestre de 2006. Relatou, entretanto, que esse fato não prejudica o conceito do 42 

curso, porém, pediu que a próxima seleção seja mais rigorosa, principalmente na entrevista. O 43 

Prof Dr. Marco Aurélio leu o oficio do Prof Dr. Fernando José dos Santos Dias solicitando o seu 44 
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credenciamento e colocou em votação a sua aprovação ou não como integrante do grupo. 45 

Votado seu pedido, foi aprovado como integrante do programa por unanimidade. Discutiu-se 46 

sobre o Edital de Seleção e decidiu-se que a inscrição ocorrerá entre os dias 16 de outubro e 47 

14 de novembro de 2006, e que as datas das provas serão definidas posteriormente. Alterações 48 

do edital votadas e aprovadas por unanimidade: o número de vagas passa de 12 (doze) para 14 49 

(quatorze) alunos na próxima seleção, a nota de corte será 7,0 (sete), o valor da taxa de 50 

inscrição será R$ 90,00 (noventa reais), a prova de proficiência em inglês será classificatória 51 

com peso 1,0 (um), a prova escrita terá peso 3,0 (três), o currículo peso 3,0 (três), e a entrevista 52 

peso 3,0 (três). A Profa. Silvia sugeriu que a prova escrita seja constituída de questões. A Profa. 53 

Maria de Lourdes sugeriu que sejam apresentadas oito questões para que os inscritos possam 54 

escolher cinco delas, cada uma com peso 2 (dois). O Prof. Dr. Fernando Gielfi perguntou sobre 55 

a possibilidade de alunos Tecnólogos em Grãos em nível superior participarem do processo 56 

seleção. O Prof. Dr. Edésio, e as Profas. Dras. Vera Banys e Silvia Correa destacaram as 57 

dificuldades dos alunos do primeiro semestre na disciplina Estatística Experimental e a 58 

desistência dos alunos especiais da primeira turma e sugeriram que antes do inicio das aulas 59 

seja realizado um nivelamento entre os alunos selecionados, com aulas teóricas e práticas e o 60 

acompanhamento de um monitor. Posto em votação, todos os presentes concordaram. O Prof. 61 

Dr. Marco Aurélio sugeriu um encontro em um final de semana no mês de novembro para maior 62 

integração do grupo de docentes do programa e lembrou que está aberto o edital para parcerias 63 

no exterior, ressaltando o convênio que pode ser pleiteado com a Espanha, onde há 64 

disponibilidade de bolsas de doutorado, pós-doutorado e recurso para o pagamento de diárias e 65 

passagens. Nada mais havendo a tratar, eu, Maria Emilia Peres Pessuti Secretária 66 

Administrativa lavrei a presente ata, que será lida avaliada, julgada assinada pelos presentes 67 

abaixo.   68 

Alessandra Feijó Marcondes Viu   69 

América Nunes da Silveira Neto   70 

Edésio Fialho dos Reis   71 

Fernando José dos Santos Dias   72 

Fernando Simões Gielfi   73 

Helder Barbosa Paulino   74 

Hildeu Ferreira da Assunção   75 

Maria de Lourdes F. dos S. Paniago   76 

Marco Aurélio Carbone Carneiro   77 

Rita de Cássia Felix   78 

Silvia Correa Santos   79 

Vera Lúcia Banys   80 


