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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

 

ATA DE REUNIÃO Nº 03/2020 - EA

ATA PPGA COMISSÃO ADMINISTRATIVA 21/05/2020

 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – PPGA/UFG – ANO 2020. Aos vinte e
um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (21/05/2020), às quatorze horas (14:00), por web
conferência, reuniram-se os membros da Comissão Administra�va do Programa de Pós-Graduação em
Agronomia, sob a Presidência do Coordenador, Prof. Dr. Marcio Mesquita, 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 da reunião agradeceu a presença de todos e
esclareceu que em função das restrições para aglomerações de pessoas, houve a necessidade que a reunião
ocorresse de forma virtual. Após as apresentações formais dos par�cipantes, o presidente iniciou a fala
abordando a mo�vação para a reunião solicitada juntamente à Comissão Administra�va, devido ao cenário
atual dos Programas de Pós-Graduação, bem como a realidade do PPGA junto aos novos desafios,
ques�onamentos realizados na úl�ma avaliação quadrienal pela Comissão de Avaliação da CAPES, bem como
dos principais critérios avaliados por esta comissão. Informes Gerais: o presidente informou que o técnico
administra�vo (TA) Welinton Barbosa Mota está em processo de aposentadoria e que o Diretor da Escola de
Agronomia, Prof. Dr. Marcos Gomes da Cunha, delegou o TA Weberth Bezerra de Sousa a�vidades quanto ao
auxílio às demandas da secretaria do programa. Foi destacado que os principais desafios encontrados no
início da gestão da coordenação está sendo a atualização e regularização dos cadastros dos discentes no
sistema SIGAA, uma vez que estão sendo observadas diversas irregularidades e, principalmente, quanto ao
entendimento às resoluções do programa pelo corpo docente. O Prof. Dr. Marcos Gomes da Cunha nos
informou que liberando o código de vagas para o cargo de TA irá convocá-lo a fim de ocupar função de
secretário do PPGA. Após a explanação dos informes, deu-se início ao Item 02: Apreciação de
Aproveitamento das Disciplinas: Padrões Fitofisionômicos do Bioma Cerrado: uma abordagem quali e
quan�ta�va e Fer�lidade do Solo cursadas, respec�vamente, no 2º /2016 e 2º /2017 por Diego José Caldas.
Após discussão, a votação ocorreu, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, iniciou-se o próximo
item da pauta Item 03: Apreciação de Dispensa em cursar as disciplinas “Esta�s�ca Experimental I” e
“Metodologia da Pesquisa Cien�fica”, por José Feliciano Bernardes Neto, que são obrigatórias pelo
regimento interno do PPGA. Após discussão, a votação ocorreu, a qual foi aprovada por unanimidade em
acompanhar o parecer do relator Prof. Dr. João Ba�sta Duarte, sendo: “Em atendimento à solicitação do
discente José Feliciano Bernardes Neto, de aproveitamento das disciplinas “Esta�s�ca Experimental I” e
“Metodologia da Pesquisa Cien�fica”, no âmbito do PPGA-UFG, sou de parecer favorável no caso da primeira
disciplina, em razão da equivalência do número de créditos (4), carga horária (60h≈64h) e conteúdo
programá�co com aquela cursada em nível de mestrado (Esta�s�ca Experimental), no Programa de Pós-
Graduação em Olericultura / IF Goiano (PPGO-IFG). Já no caso da segunda disciplina, o meu parecer é
contrário; pois, além das diferenças em carga horária e número de créditos (entre parênteses) – 30h (2)
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cursados em Métodos Cien�ficos Aplicados à Olericultura, no PPGO-IFG, comparados a 48h (3) exigidos no
PPGA-UFG, as concordâncias entre ementas e conteúdos programá�cos são apenas parciais, sugerindo,
inclusive, enfoques dis�ntos. Assim, reservo decisão à Coordenação do PPGA-UFG.” Em seguida, deu-se início
ao próximo item de pauta Item 04: Avaliação Relatório Final de A�vidades Pós-Doutoral da Dra. Muza do
Carmo Vieira, supervisionada pela Profa. Dra. Eli Regina Barboza de Souza. Após discussão, a votação
ocorreu, a qual foi aprovada por unanimidade em acompanhar o parecer da relatora Dr. Francine Neves Calil,
sendo: “Considerando o conteúdo da Resolução CONSUNI 04/2011, que regulamenta as a�vidades de Pós-
Doutorado na Universidade Federal de Goiás e o relatório ora analisado, sou favorável à aprovação do
mesmo”. Item 05: Regulamentação de Formulários de Processos Administra�vos: Formulário de Exame de
Qualificação; Formulário de Defesa de Mestrado; Formulário de Defesa de Doutorado; Formulário de
Solicitação de Diploma, Checklist. Após as jus�fica�vas do Prof. Marcio Mesquita referentes a importância
desses formulários para o momento de regularização das demandas do PPGA, os par�cipantes discu�ram e
aprovaram por unanimidade as sugestões da coordenação. Item 06: Edital Logo PPGA. Após discussão, foi
re�rado de pauta para esclarecimentos. Item 07: Análise e Discussões da Devolu�va do Planejamento
Estratégico do PPGA: 1) Obje�vos Específicos de cada área; 2) Credenciamento & Recredenciamento; 3)
Projeto "Guarda-Chuva" por Docente Permanente; 4) Reformulação de Disciplinas. O presidente da reunião
esclareceu que o ideal no máximo 2 (dois) obje�vos específicos por área e que a proposta permita a
correlação junto às demais área do programa. Foi destacado a necessidade de reformulação das disciplinas
buscando modernizá-las e diferenciá-las das ministradas no âmbito da graduação. Além da exigência que
cada docente permanente ofereça ao menos uma (01) disciplina por ano. Salientou-se que,
necessariamente, os docentes credenciados ao PPGA poderão oferecer disciplina no programa, podendo
apenas a par�cipação parcial de docentes não credenciados quando jus�ficado anteriormente junto à
coordenação. Referente às disciplinas o Prof. Glenio destacou a importância de discu�r sobre o aumento do
número das disciplinas obrigatórias. Sobre o projeto guarda-chuva foi esclarecido que cada docente terá um
(01) projeto cadastrado no sistema Sucupira e que os demais subprojetos serão informados e descritos nos
relatórios anuais de cada docente. Em relação ao credenciamento e descredenciamento não houve avanços
significa�vos em função do horário da reunião. Após todos os esclarecimentos ficou definido que a
coordenação irá reunir as informações enviadas pelos docentes representantes de área e em reuniões
futuras serão discu�das. 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
01/06/2020, às 11:45, 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, Vice-Coordenador, em 01/06/2020, às
14:14, 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 01/06/2020, às 14:16,
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
Superior, em 01/06/2020, às 14:18, 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 01/06/2020, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Francine Neves Calil, Professora do Magistério Superior, em
01/06/2020, às 14:58, 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 01/06/2020, às 15:00, 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
01/06/2020, às 15:25, 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 1360656 e o código CRC 2B146F0C.

Referência: Processo nº 23070.017579/2020-73 SEI nº 1360656
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