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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

 

ATA DE REUNIÃO Nº 02/2020 - EA

ATA PPGA COMISSÃO ADMINISTRATIVA 23/04/2020
 
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE

PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – PPGA/UFG – ANO 2020. Aos
vinte e três dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte (23/04/2020), às quatorze horas (14:00), por web
conferencia, reuniram-se os membros da Comissão Administra�va do Programa de Pós-Graduação em
Agronomia, sob a Presidência do Vice Coordenador, Prof. Dr. Rilner Alves Flores, para apreciação dos temas da
pauta previamente anexada ao processo SEI: 23070.017579/2020-73. À oportunidade, apresentaram-se
virtualmente os seguintes conselheiros: Marcio Mesquita, Rilner Alves Flores, Adão Wagner Pêgo Evangelista
e Glenio Guimarães Santos (representantes da área de Solo e Água), Francine Neves Calil e Eli Regina Barboza
de Souza (representantes da área de Produção Vegetal), Mara Rubia da Rocha e Marcos Gomes da Cunha
(representantes da área de Fitossanidade). O Presidente agradeceu a presença de todos e esclareceu que em
função do Dr. Marcio Mesquita estar em período de gozo de férias o subs�tuiria. Após as apresentações
pessoais dos par�cipantes o presidente solicitou inversão da pauta, em função do atendimento ao Art. 75º
das Normas Internas do PPGA, que exige a par�cipação dos membros da Comissão de Bolsas e
Acompanhamento Discente para apreciação de Pedidos de Prorrogação de Prazos que excedam 48 (quarenta
e oito) meses para doutorado, que são considerados de caráter extraordinário. Após discussão, a votação
ocorreu, e foi aprovada por unanimidade. Item 04. Apreciação dos pedidos de prorrogação de prazo para os
discentes de doutorado: Muriel Santos Rizental; Nayane Oliveira Almeida; Rízia da Silva Andrade; Djavan
Pinheiro Santos; Jordânia Medeiros Soares e João Rodrigo de Castro. Para análise destes pedidos também
estavam presentes os conselheiros da Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente, Rafael Ba�s� e
Beata Emoke Madari (representantes da área de Solo e Água), Carlos Roberto Se�e Junior (representantes da
área de Produção Vegetal), Adriane Wendland Ferreira (representantes da área de Fitossanidade). Apresentou
jus�fica�va de ausência: Adriano Stephan Nascente e Erico de Campos Dianese. Em discussão, o presidente
ressaltou a necessidade de avaliar os pedidos com datas retroa�vas à fevereiro de 2020. Os conselheiros
destacaram a preocupação junto à Comissão Administra�va, bem como da Coordenação do PPGA, sobre o
acréscimo acentuado do tempo de integralização do curso de doutorado do programa evidenciando que este
fato leva a uma avaliação ruim do PPGA junto a CAPES. Dessa forma foi solicitado pelos conselheiros que o
prazo máximo aprovado seja de quatro (4) meses. Após discussão, a votação ocorreu, a qual foi aprovada por
unanimidade, resultando à: Muriel Santos Rizental o acréscimo de quatro (4) meses e prazo máximo para
defesa até 30/06/2020; Nayane Oliveira Almeida o acréscimo de três (3) meses e prazo máximo para defesa
até 29/05/2020; Rízia da Silva Andrade o acréscimo de quatro (4) meses e prazo máximo para defesa até
30/06/2020; Djavan Pinheiro Santos o acréscimo de quatro (4) meses e prazo máximo para defesa até
30/06/2020; Jordânia Medeiros Soares o acréscimo de quatro (4) meses e prazo máximo para defesa até
30/06/2020 e João Rodrigo de Castro o acréscimo de quatro (4) meses e prazo máximo para defesa até
30/06/2020. Após analisar esses pedidos os conselheiros da Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente
deixaram a reunião. Con�nuando a análise do Item 04 - Apreciação dos pedidos de prorrogação de prazo para
os discentes de Mestrado: Marcia Araújo Fonseca; Caio Chinela�o San�lli; Juliana Pires Basilio; Aline Barbosa
Arruda; Kamilla Santos Cardoso e Andressa Vainer Ferreira Monteiro. Em discussão, a votação ocorreu, a qual
foi aprovada por unanimidade, resultando à: Marcia Araújo Fonseca o acréscimo de quatro (4) meses e prazo
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máximo para defesa até 30/06/2020; Caio Chinela�o San�lli o acréscimo de quatro (4) meses e prazo máximo
para defesa até 30/06/2020; Juliana Pires Basílio o acréscimo de três (3) meses e prazo máximo para defesa
até 29/05/2020; Aline Barbosa Arruda o acréscimo de quatro (4) meses e prazo máximo para defesa até
30/06/2020; Kamilla Santos Cardoso o acréscimo de três (3) meses e prazo máximo para defesa até
29/05/2020; Andressa Vainer Ferreira Monteiro o acréscimo de quatro (4) meses e prazo máximo para defesa
até 30/06/2020. A solicitação do discente Noé Barroso da Silva, protocolado em 13/02/2020, foi indeferido
por unanimidade por essa Comissão, por considerar sua situação irregular no PPGA, por ferir a resolução em
seu Art. 41, Resolução CEPEC nº 1461 (Regulamento do PPGA): ‘Art. 41. O Exame de qualificação obedecerá
aos procedimentos definidos nas Normas Internas do PPGA e atenderá as seguintes diretrizes: I. O Exame de
Qualificação será realizado após a integralização do mínimo de créditos exigidos pelo PPGA, devendo ocorrer a
par�r de 12 (doze) meses para Mestrado e 24 (vinte e quatro) meses para o Doutorado, com antecedência
mínima de 120 (cento e vinte) dias da data limite de defesa do produto final. II.     Em caso de reprovação, o
descente deverá realizar novo Exame de Qualificação, no prazo de até 2 (dois) meses para o mestrado e 3
(três) meses para doutorado, considerando-se também a decisão devidamente registrada em ata pela
Comissão Examinadora e incorporando as sugestões feitas durante o exame’. Ainda referente a situação do
discente Noé Barroso da Silva os conselheiros decidiram por unanimidade a abertura de processo de
desligamento do curso, tendo em vista que o aluno foi reprovado no Exame Geral de Qualificação realizado
em 28/11/2019 e não realizou novo exame dentro do prazo de dois meses, conforme define o Regulamento
do PPGA. Item 02 - Apreciação de Aproveitamento de créditos em A�vidades Complementares protocolada
por Marina Teixeira Arriel Elias. Em discussão foi aferido a possibilidade de creditar 2,00 créditos ao Ar�go
“Induc�on of resistance in rice plants using bioproducts produced from Burholderiapyrrocina BRM 32113”,
publicado no periódico Environmental Science and Pollu�on Research, 2019, Qualis A2; e 1,25 créditos ao
Ar�go “Shelf life enhancement of plant growth promo�ng rhizobacteria using a simple formula�on screening
method”, publicado no periódico African Journal of Microbiology Research, 2018, Qualis B2. Após discussão, a
votação ocorreu, a qual foi aprovada por unanimidade. Item 03 - Apreciação de Aproveitamento da Disciplina
Relações Solo-Água-Planta-Atmosfera, cursada em 2017 no Mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Agricultura e Ambiente da Universidade Estadual do Maranhão, por Niedja Bezerra Costa. Após discussão, a
votação ocorreu, a qual foi aprovada por unanimidade. Item 05 - Regulamentação Eletrônica Via
Formulários/SEI dos Processos Administra�vos do PPGA: (Exames de Qualificação, Defesas, Pedidos de
Prorrogação de Prazos, Aproveitamento de Disciplinas e Créditos, entre outros). O presidente solicitou que a
comissão avaliasse a regulamentação dos processos administra�vos para o formato eletrônico, baseado no
uso do sistema SEI e/ou formulários por e-mail. O obje�vo dessa dinâmica é reduzir o volume de papeis e dar
mais transparência à gestão do programa. Após discussão, a votação ocorreu, a qual foi aprovada por
unanimidade. Item 06 - Planejamento Estratégico do PPGA. O presidente esclareceu que o PPGA precisa se
preparar para os desafios do novo quadriênio CAPES (2021-2024), salientando as mudanças dos critérios
QUALIS e destacando os pontos nega�vos das úl�mas avaliações de área. Dessa forma, foi proposto a
dinâmica de um planejamento por etapas. Para a 1ª Etapa ficou definido que cada área deverá propor:
 Obje�vos Específicos da área; Critérios de Credenciamento & Recredenciamento; Projeto "Guarda-Chuva" por
Docente Permanente e Reformulação de Disciplinas. Após discussão, foi definindo a data de 21/05/2020 para
o retorno do documento pelos representantes de área. Encerramento. O Presidente agradeceu o apoio de
todos os presentes. Esta, após lida e aprovada pela Comissão Administra�va, segue assinada pelo Presidente e
registrada no Processo SEI Nº 23070.017579/2020-73.

Documento assinado eletronicamente por Marcio Mesquita, Coordenador de Pós-graduação, em
12/05/2020, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Francine Neves Calil, Professora do Magistério Superior, em
12/05/2020, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Adão Wagner Pêgo Evangelista, Professor do Magistério

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Superior, em 12/05/2020, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rilner Alves Flores, Professor do Magistério Superior, em
12/05/2020, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Mara Rúbia Da Rocha, Professora do Magistério Superior, em
12/05/2020, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Eli Regina Barboza De Souza, Professor do Magistério
Superior, em 12/05/2020, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Gomes Da Cunha, Diretor, em 12/05/2020, às 17:34,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Glenio Guimarães Santos, Professor do Magistério Superior,
em 12/05/2020, às 18:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1325878 e o código CRC B3E7DA0B.

Referência: Processo nº 23070.017579/2020-73 SEI nº 1325878
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