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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

 

ATA DE REUNIÃO Nº 04/2020 - EA

ATA PPGA COMISSÃO ADMINISTRATIVA 24/06/2020

 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – PPGA/UFG – ANO 2020. Aos vinte e
quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte (24/06/2020), às treze horas (13:00), 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: 23070.033730/2020-11. 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 (representantes da área de
Fitossanidade). Ausente com jus�fica�va: Marcos Gomes da Cunha. O Presidente da reunião agradeceu a
presença de todos por atenderem a convocação extraordinária 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 esclarecendo que cometeu um equívoco
na composição da representação dos discentes na Comissão Administra�va, segundo a Resolução CEPEQ N.
1461, Art. 5, § 4, a representação discente nesta comissão é composta por um �tular e suplente de todos os
discentes do programa. Informes Gerais: O Presidente se desculpou e procedeu fazendo uma consulta aos
seis discentes presentes, Renata de Castro Marque e Luciene Machado da Silva Neri (representantes da área
de Produção Vegetal); Amanda Magalhães Bueno e Diogo Henrique Morato de Moraes (discentes da área de
Solo e Água); Jordana Alves da Silva Melo e Amanda Emília Appelt (discentes da área de Fitossanidade), se
poderia realizar uma eleição entre eles afim de eleger o representante �tular e suplente. Após discussão, a
votação ocorreu, a qual foi aprovada por unanimidade. Item 01: Eleição da representação discente na
Comissão Administra�va do PPGA. Os discentes Jordana Alves da Silva Melo e Diogo Henrique Morato de
Moraes foram os únicos a se candidatarem. Em seguida, iniciou-se a consulta e os discentes foram eleitos,
respec�vamente, �tular e suplente, por unanimidade. Item 02: Pedido de prorrogação extemporânea
excepcional (segundo pedido) para defesa do discente Djavan Pinheiro Santos, realizado pelo Prof. Glenio
Guimarães dos Santos. Após discussão, a votação ocorreu, a qual foi aprovada com uma abstenção e
prorrogado em trinta (30) dias o prazo para defesa de doutorado do discente, devendo esta ocorrer até a
data de 31/07/2020. Na sequência o Presidente esclarece um conflito de interpretação entre a Resolução
CEPEC No. 1461 e as Norma Internas do PPGA sobre as A�vidades Complementares do programa. No Art. 33,
§ 1 e 2 da resolução CEPEC 1461 No. diz que:

“Art. 33. As a�vidades complementares deverão ser regulamentadas pelo PPGA em suas Normas Internas, que definirão
quais a�vidades se caracterizam como complementares e quantos créditos serão atribuídos a cada uma delas.

§ 1º Serão consideradas a�vidades complementares aquelas realizadas e comprovadas no período em que o estudante
es�ver regularmente matriculado no PPGA.

§ 2º Os créditos a serem atribuídos a a�vidades complementares devem alcançar dois créditos para Mestrado e quatro
para Doutorado.”
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Já o Art. 22 das Normas Internas do Programa de Pós-Graduação em Agronomia diz que:
“Art. 22º O aluno do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, de Mestrado e de Doutorado, poderá integralizar até

4 (quatro) créditos em a�vidades complementares, realizadas durante o curso e relacionadas com a área de
concentração do aluno.”

Após a debate sobre o tema, ficou entendido, por unanimidade, que o PPGA deve seguir a Resolução CEPEC
No. 1461, neste caso compreendendo que os discentes deverão integralizar em a�vidades complementares,
sendo dois (02) créditos para Mestrado e quatro (04) créditos para Doutorado. Item 03: Ajuste de conduta à
aplicação das normas internas em a�vidades complementares. Após discussão ficou definido os seguintes
passos: 1) divulgar entre os docentes e discentes quanto a obrigatoriedade quanto ao cumprimento à
exigência de dois créditos para Mestrado e quatro créditos para Doutorado até a data do Exame Geral de
Qualificação; 2) deliberar na Coordenadoria Geral, no mês de agosto de 2020, a modificação do Art. 22 das
Normas Internas, deixando mais claro a obrigatoriedade, atualizar a lista e a respec�va pontuação de cada
item das a�vidades complementares. Após discussão, a votação ocorreu, o qual foi aprovado por
unanimidade. Item 04: disciplinas do PPGA ministradas por docentes não credenciados no programa. O Prof.
Rilner esclareceu que, após a avaliação pela Comissão da Capes no úl�mo quadriênio, foram observadas
inconsistências quanto às disciplinas ofertadas pelo PPGA. Após a avaliação da Comissão que ficou
responsável pelo preenchimento do Relatório Sucupira, coleta 2019, percebeu-se que haviam cinco (05)
disciplinas sendo ofertadas atualmente que são coordenadas por docentes que não fazem parte do quadro
docente (Colaborador ou Permanente) do PPGA, e que não há nenhum envolvimento de docentes
credenciados. Ainda, há procura por parte destes docentes em con�nuidade em ofertar as mesmas
disciplinas. Neste sen�do, o Prof. Rilner, enfa�za que a Comissão Administra�va do PPGA precisa deliberar
sobre o assunto. O Prof. Adão esclarece que no passado, alguns desses professores faziam parte do PPGA, no
entanto foram descredenciados. Todos os docentes presentes se posicionaram contra a con�nuidade da
oferta destas disciplinas por docentes que não fazem parte do PPGA. As docentes Francine e Eli, no entanto,
ressaltaram a importância das Disciplinas de Grandes Culturas, e que estariam estudando, entre os pares,
uma alterna�va. Ficou claro na reunião, por parte dos presentes, a importância de seguir as Resoluções e
Normas do PPGA. Em função do avanço do tempo da reunião, a Prof. Mara sugeriu deliberar o referido
assunto noutra reunião, para que houvesse tempo para reflexão e busca por alterna�vas que não
prejudiquem o PPGA, mas que, ao mesmo tempo houvesse um posicionamento maduro e respeitosa quanto
aos Docentes envolvidos. Após discussão, a votação ocorreu, o qual foi aprovado por unanimidade, em
colocar o assunto para ser deliberado noutra reunião. Encerramento. O Presidente agradeceu o apoio de
todos os presentes. Esta, após lida e aprovada pela Comissão Administra�va, segue assinada pelos Presentes
e registrada no Processo SEI Nº 23070.033730/2020-11.

Documento assinado eletronicamente por Marcio Mesquita, Coordenador de Pós-graduação, em
05/08/2020, às 13:29, 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 Eli Regina Barboza De Souza, Professor do Magistério
Superior, em 05/08/2020, às 13:32, 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
05/08/2020, às 13:35, 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 05/08/2020, às
13:39, 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 Marcos Gomes Da Cunha, Diretor, em 05/08/2020, às 13:43,
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 JORDANA ALVES DA SILVA MELO, Discente, em 05/08/2020,
às 14:36, 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
05/08/2020, às 15:03, 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 05/08/2020, às 15:06, 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 DIOGO HENRIQUE MORATO DE MORAES, Discente, em
05/08/2020, às 17:13, 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 06/08/2020, às 15:59, 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 1473390 e o código CRC DD644A9C.

Referência: Processo nº 23070.033730/2020-11 SEI nº 1473390
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