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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

ATA EA ATA 05 - COMISSÃO ADMINISTRATIVA PPGA/2020

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – PPGA/UFG – ANO 2020. Aos cinco dias do mês de
agosto do ano de dois mil e vinte (05/08/2020), às treze horas e trinta minutos (13:30), 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: 23070.033973/2020-59. À oportunidade, apresentaram-se virtualmente os
seguintes conselheiros: Marcio Mesquita, Rilner Alves Flores, Adão Wagner Pêgo Evangelista (representantes
da área de Solo e Água), Francine Neves Calil e Eli Regina Barboza de Souza (representantes da área de
Produção Vegetal), Marcos Gomes da Cunha (representante da área de Fitossanidade) e, Jordana de Melo
(Representante dos Discentes). Jus�ficaram Ausência os conselheiros: Glenio Guimarães Santos, Mara Rubia
da Rocha e Diogo Henrique Morato de Moraes. 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 pessoais 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 da CAPES e principais critérios
avaliados por esta comissão. Informes Gerais: o presidente informou que não há previsão da contratação de
um Técnico Administra�vo (TA) para trabalho exclusivo junto ao PPGA, em função do Decreto do Presidente
da República do Brasil, vetando a contratação de novos funcionários até a data de 31/12/2021. Esta
informação foi disponibilizada pelo Diretor da Escola de Agronomia, Prof. Dr. Marcos Gomes da Cunha. O
Presidente solicitou a plenária a inclusão de um item de pauta na reunião, que trata sobre o pedido da Prof.
Fabiolla Xavier Rocha Ferreira Lima em representar o PPGA na Comissão Cien�fica do CONPEEX 2020. Após
discussão, houve votação, a qual foi aprovada por unanimidade e o item foi incluído na pauta, sendo
avaliado logo em seguida. Após discussão, a votação ocorreu, o qual foi rejeitado a solicitação por
unanimidade. A Comissão Administra�va do PPGA entendeu que, por a Prof. Fabiolla Xavier Rocha Ferreira
Lima não fazer parte do corpo de docentes credenciados (Permanente ou Coordenador) no PPGA, e que sua
indicação não poderia ocorrer por parte do programa, sendo indicado que esta solicitação deveria ocorrer
diretamente junto à Direção da EA, a qual poderia indicar seu nome para a Comissão Organizadora do
CONPEEX 2020. Na sequência, o Presidente solicitou a inversão de pauta, a qual foi aprovada pelos
presentes. Em análise o Item 05 – Edital de seleção para novos discentes do PPGA, com início para 2021/1. O
Presidente esclareceu da necessidade de preparar o Edital de Seleção 2021/1 e ques�onou a plenária sobre
possibilidade de que a Comissão Administra�va fosse a responsável por propor e coordenar o Edital e o
Processo Sele�vo (PS). Como jus�fica�va, o Presidente argumentou que a Comissão Administra�va está
atualizada quanto às necessidades de alterações no PS para o atendimento quanto aos ques�onamentos
realizados pela Comissão de Avaliação da CAPES no quadriênio anterior. Após discussão, a votação ocorreu, a
qual foi aprovada por unanimidade. Item 04 – Atualização de disciplinas ofertadas regularmente pelo PPGA
para o próximo quadriênio (2021-2024). O Presidente informou aos presentes que, atualmente, poucas são
as disciplinas ofertadas pela área de Produção Vegetal, e que o pedido parte dos próprios representantes de
área de concentração, sobre a necessidade que os demais docentes ofertem as disciplinas. Na sequência o
Presidente esclareceu que o próximo item das Normas Internas do PPGA a ser abordado no Planejamento
Estratégico do programa será a lista das disciplinas oferecidas. Foi solicitado aos representantes de área que
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atuem juntamente com seus pares, orientando-os quanto ao envio à coordenação do PPGA a(s) disciplina(s)
que pretendem ofertar no quadriênio 2021-2024. Ainda, ao mesmo tempo, foi deliberado que a
Coordenação do PPGA irá propor e encaminhar um modelo de formulário, contendo as informações
necessárias quanto ao cadastro e atualização aos membros da Comissão Administra�va. Item 02 –
Apreciação da par�cipação de docentes não credenciados no PPGA na condução de disciplinas do programa.
Ressalta-se que, este item teve discussão iniciada na reunião realizada no dia 24/06/2020, na qual, a Prof.
Mara Rúbia, acompanhadas pelas Profas. Francine e Eli Regina, solicitou vistas quanto à deliberação,
argumentando que era preciso mais tempo para amadurecer a questão. Com isso, na presente reunião,
houve a retomada da discussão, onde o Presidente esclareceu que como atual Coordenador não fica a
vontade de ter que tratar de forma dis�nta determinados colegas de ins�tuição por não ter um regramento
do PPGA. Na sequência, o Prof. Adão ressaltou que a palavra “credenciado, seja permanente ou colaborador”
caracteriza que o docente esteja apto a ministrar aulas junto ao PPGA, argumentando, ainda, o porquê de
docentes que não são credenciados no PPGA estão, frequentemente, ministrando aulas no programa.
Salientou também que, atualmente, há disciplinas com conteúdo idên�co ministradas em cursos de
Graduação e que, ainda, a Legislação vigente permite que alunos da Pós-Graduação possam cursar
disciplinas na Graduação, e vice-versa. O Prof. Adão finaliza dizendo que, se o docente não é credenciado ao
PPGA não faz sen�do que o mesmo ministre aulas no programa. As Profas. Eli Regina e Francine enfa�zaram
que está claro o entendimento de que só docentes credenciados no programa possam ministrar aulas no
PPGA, devendo a Coordenação seguir as Normas Internas, bem como as Resoluções CEPEC 1461 e 1403, com
isonomia. Destacaram também que, o assunto é delicado por estar tratando de docentes que contribuíram
significa�vamente por longo período de tempo com o PPGA. Devendo, este assunto, ser tratado com muito
respeito aos pares. O Prof. Rilner destacou que o PPGA precisa proceder a avaliação e julgamento de todos
os pedidos de docentes para o Credenciamento, com isonomia e celeridade, a fim de harmonizar os Atos
Administra�vos do programa perante os colegas da Escola de Agronomia. O Prof. Marcos enfa�zou que é
favorável que apenas docentes credenciados ministrem disciplinas no programa e pede que o PPGA deixe
claro todos os processos administra�vos, principalmente no que tange ao credenciamento e
recredenciamento, para a comunidade acadêmica. O Prof. Marcio salientou que par�cipações
extemporâneas em disciplinas ofertadas pelo PPGA, são bem vindas e importantes para a formações dos
discentes. Após discussão, a votação ocorreu a qual foi aprovada, por unanimidade, que só os docentes
credenciados no PPGA podem ministrar disciplinas no programa. Ficou definido, ainda, que será agendado
uma reunião entre a Comissão Administra�va, a Coordenação do PPGA e os Docentes da Escola de
Agronomia (EA) que não se encontram credenciados ao PPGA, para informá-los sobre a deliberação dessa
reunião. Item 03 – Minuta de Normas das A�vidades Complementares. O Prof. Marcio apresentou o
compilado feito com todas as sugestões recebidas pela Coordenação, a qual foi discu�da, item por item, e
realizado todos os ajustes deba�dos. Após todas as correções e inclusões, a Minuta foi colocada em votação,
a qual foi aprovada por unanimidade. Também ficou definido que será feito o envio aos demais docentes
credenciados no PPGA para leitura e avaliação, para seguida apreciação na próxima reunião da
Coordenadoria Geral. Encerramento. O Presidente agradeceu a presença e o apoio de todos. Esta, após lida
e aprovada pela Comissão Administra�va, segue assinada pela Coordenação e Comissão Administra�va,
registrada no Processo SEI Nº 23070.033973/2020-59.

 

Documento assinado eletronicamente por Marcio Mesquita, Coordenador de Pós-graduação, em
10/08/2020, às 10:46, 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 10/08/2020,
às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

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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Documento assinado eletronicamente por Eli Regina Barboza De Souza, Professor do Magistério
Superior, em 10/08/2020, às 11:01, 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 10/08/2020, às
11:14, 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 Adão Wagner Pêgo Evangelista, Professor do Magistério
Superior, em 10/08/2020, às 11:30, 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 10/08/2020, às 11:34,
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 Francine Neves Calil, Professora do Magistério Superior, em
12/08/2020, às 13:53, 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
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