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ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA, 1 

CURSO DE MESTRADO EM AGRONOMIA, CURSO DE MESTRADO EM PRODUÇÃO 2 

VEGETAL, REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2011. Aos vinte e cinco dias do mês de 3 

fevereiro de dois mil e onze, com inicio às oito horas no Auditório do Programa de Pós-4 

graduação em Agronomia - CAJ/UFG, sob a Coordenação Prof. Dr. Edésio Fialho dos Reis, 5 

reuniram-se os Profs. Drs.: Edgar Alain Collao Saenz, Fernando José dos Santos Dias, Helder 6 

Barbosa Paulino, Hildeu Ferreira da Assunção, José Hortêncio Mota, Edicarlos Damacena de 7 

Sousa, Raimundo Rodrigues Gumes Filho, Vera Lúcia Banys e o discente Marcos Humberto da 8 

Silva. Para discutir a situação dos discentes que já completaram 30 meses de curso-solicitação 9 

de prorrogação. Encaminhamentos sobre os docentes colaboradores do Programa que 10 

orientam, coleta CAPES, disciplinas oferecidas no semestre, comissão para estruturação da 11 

nova grade do curso, regulamento interno do Programa, informações sobre compras de 2010 e 12 

uso do recurso de 2011 (PROAP E PRPPG). Sobre a situação dos discentes que já 13 

completaram 30 meses de curso e solicitação de prorrogação, após ampla discussão a 14 

situação do discente Leuton Scharles Bonfim, o qual excedeu o prazo para qualificar e defender 15 

sua dissertação de mestrado neste Programa, de acordo com o Inciso V do Art. 5°  do 16 

Regulamento Geral dos Programas de Pós-graduação da UFG e Regulamento Interno deste 17 

Programa de Pós-graduação em Agronomia (PPGA) Art. 51º o discente tem prazo mínimo de 18 

18 (dezoito) meses e máximo e 24 (vinte e quatro) meses para defender a dissertação e de 19 

acordo com o Art. 36 do Regulamento Geral de Pós-graduação da UFG – O aluno podem 20 

solicitar prorrogação de prazo, em caráter excepcional definido em regulamento específico, 21 

para as providências finais de conclusão do produto final, desde que o aluno já tenha 22 

integralizado todos os créditos em disciplinas e tenha sido aprovado no exame de qualificação, 23 

quando exigido. E de acordo com o inciso § 3° do Art. 36 - A prorrogação, preenchidos os 24 

requisitos deste regulamento geral, poderá ser concedida por um prazo máximo de 6 (seis) 25 

meses para o mestrado e 12 (doze) meses para o doutorado, assim como o Art. 52° do PPGA 26 

que rege o mesmo texto, de prazo máximo de 6 (seis) meses de prorrogação para o mestrado, 27 

no entanto o referido discente completou 30 meses em janeiro de 2011, o que acarreta no 28 

jubilamento automático do Programa. O colegiado se reuniu para decidir sobre a situação do 29 

discente, após ampla discussão sobre o assunto e considerando que o discente ainda não 30 

coletou os dados relativos a sua pesquisa e o manuscrito encontra-se com ausência de dados 31 

e revisão de literatura e material e métodos ainda muito superficiais, foi colocado em votação 32 

se seria concedido prazo extra para complementação do curso ou se não concederia, em 33 

votação obteve-se o seguinte resultado: com 1 (um) voto a favor, 7(sete) votos contra e 1 (uma) 34 
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abstenção, com esse resultado ficou decidido pela não concessão do prazo extra. Foi ainda 35 

discutido a situação dos alunos Paulo Sérgio do Carmo e Núbia Sousa Carrijo, que também já 36 

completaram 30 meses. Nestes dois casos o colegiado do curso entendeu que estão em fase 37 

final de redação, assim foi colocado em votação com resultado para o discente Paulo Sérgio do 38 

Carmo: 07 (sete) votos a favor, 1 (um) voto contra e 01 (uma) abstenção, com data de 39 

qualificação prevista para 25/03/2011 e defesa da dissertação para 25/04/2011, resultado da 40 

votação para a discente Núbia Sousa Carrijo: 08 (oito) votos a favor 01 (um) abstenção, com 41 

data de qualificação prevista para 11/03/2011 e defesa da dissertação para a primeira quinzena 42 

de abril de 2011. Sobre a inclusão dos docentes colaboradores, o coordenador do Programa 43 

coloca que a produção e orientação do professor colaborador não conta para a avaliação da 44 

CAPES o que acarreta prejuízo para o programa e que colegiado precisa decidir a situação dos 45 

Profs. Fernando e Edgar uma vez que os dois tem 5 orientados concluindo a dissertação dentro 46 

do triênio. Portanto uma das alternativas seria os dois colaboradores passarem a condição de 47 

permanentes. Neste momento o aberta a palavra aos dois docentes (O Prof. Edgar diz que sua 48 

produção está bem encaminhada e o Prof. Fernando diz que tem grande possibilidade de 49 

publicação para o próximo ano) para esclarecer ao programa o compromisso com a produção, 50 

que deverá ser enviada à periódicos da área até julho de 2011. Colocada em votação a 51 

situação dos Professores Edgar e Fernando de colaboradores para permanentes ficou definido 52 

com 08 (oito) votos a favor e 01 (uma) abstenção que os professores passam a permanente. O 53 

coordenador sugere que fique estipulado uma data fixa para as reuniões do Programa, e 54 

sugere que seja a última sexta-feira do mês as 15h00min e diz que vai encaminhar e-mail para 55 

apreciação dos professores, para sugestões sobre o melhor horário. Sobre o COLETA CAPES, 56 

o coordenador solicita que os professores enviem os dados para preenchimento ao programa, 57 

como projetos aprovados em órgãos de fomento e que seja atualizado o Lattes. Sobre as 58 

disciplinas oferecidas no Programa o coordenador sugere que os professores de cada linha de 59 

pesquisa sugiram quais disciplinas são importantes a serem oferecidas para que seja feita uma 60 

renovação da grade de disciplinas, e diz que é obrigatório que o professor ofereça ao menos 61 

uma disciplina por ano e coloca que na próxima reunião seja definida uma comissão com um 62 

professor de cada área para definir a grade curricular. Sobre o regulamento interno do PPGA 63 

deve ser atualizado em conformidade com a resolução CEPEC 972. O coordenador solicita a 64 

formação de uma comissão para fazer essa alteração, o Prof. Helder diz que os professores 65 

novos no Programa: José Hortêncio, Vilmar e Paulo Timossi são mais indicados, pois vem com 66 

idéias novas e se concordarem podem assumir essa responsabilidade de alterar o Regimento. 67 

Sobre as compras o coordenador faz exposição dos recursos gastos em 2010 diz que para 68 
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2011 deverá ter em torno de R$ 18.000,00 da PRPPG e sugere que essa verba seja dividida 69 

pelas áreas de acordo com a quantidade de alunos e solicita que haja demanda. Sobre o 70 

processo seletivo o presidente da comissão de seleção propõe que o processo da última 71 

seleção seja continuado com algumas modificações, sugere que os professores façam convites 72 

a ex-alunos, e sugere que seja definida uma data permanente para o processo seletivo para a 73 

seleção nos dois semestres do ano primeiro e segundo. Outros informes, o Prof. Helder sugere 74 

que seja criado um Facebook, Orkut e outras redes sociais para o Programa, o coordenador diz 75 

que o Programa pode contratar uma pessoa para criar páginas e endereços virtuais para a Pós. 76 

Nada mais havendo a tratar, eu Eleuzzy Moni do Carmo, Secretária Administrativa lavrei a 77 

presente ata, que será lida, avaliada, julgada e assinada pelos presentes listados abaixo: 78 

Edésio Fialho dos Reis   79 

Edgar Alain Callao Saenz   80 

Raimundo Rodrigues Gomes Filho   81 

José Hortêncio Mota   82 

Fernando José dos Santos Dias   83 

Helder Barbosa Paulino   84 

Hildeu Ferreira da Assunção   85 

Edicarlos Damacena de Sousa   86 

Marcos Humberto Silva de Assis   87 

Vera Lúcia Banys   88 


