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RESUMO 

João Batista Duarte, brasileiro, casado, nascido em 26 de novembro de 1962, é filho de 

Absahy Martins Duarte, lavrador, depois jardineiro, e Elza Batista Duarte, do lar e, também, 

costureira. É graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Goiás - UFG 

(1984), com mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas (UFG, 1988) e doutorado em 

Agronomia, área de Genética e Melhoramento de Plantas, pela Universidade de São Paulo 

(ESALQ/USP, 2000). Possui curso de especialização em Metodologia do Ensino Superior (UFV – 

ABEAS, 1994) e em Estatística (UFG, 1997). Desde 1994, é professor efetivo na Escola de 

Agronomia da UFG (EA-UFG), onde atualmente está enquadrado como Professor Associado, de 

nível 4. Anteriormente também atuou como professor na mesma Escola, entre 1987 e 1991, como 

Professor Auxiliar (contrato de professor substituto), e entre 1991 e 1993 como Professor 

Assistente (contrato de professor visitante). Tem experiência na área de pesquisa agronômica, com 

ênfase em melhoramento genético de plantas, estatística experimental e metodologia científica. 

Assim, como docente atua no curso de graduação em Agronomia da UFG, tendo já oferecido 

disciplinas como Técnicas Experimentais Agrícolas, Experimentação e Estatística, Melhoramento 

de Plantas e Metodologia Científica. Por algum tempo também ministrou aulas na disciplina de 

Agricultura Especial, tendo sido responsável pela cultura do arroz. Desde que retornou de seu 

doutorado, em 2000, atua também no nível de pós-graduação, oferecendo disciplinas como 

Biometria Aplicada ao Melhoramento de Plantas, Metodologia da Pesquisa Científica e Estatística 

Experimental. Na EA-UFG, participa como docente permanente do Programa de Pós-Graduação 

em Genética e Melhoramento de Plantas/UFG (PGMP-UFG), e como docente colaborador do 

Programa de Pós-Graduação em Agronomia (PPGA-UFG). Em pesquisa científica, trabalha mais 

especificamente nos temas: interação de genótipos com ambientes, adaptabilidade e estabilidade 

fenotípica, avaliação e caracterização de coleções de germoplasma, estudo da herança de caracteres 

em plantas, predição genotípica, planejamento e delineamento de experimentos, análise de dados, 

modelos lineares e normalização científica. Ao longo da carreira, já concluiu 65 orientações de 

estudantes, entre trabalhos de iniciação científica, de conclusão de curso e monitorias, em nível de 

graduação, e dissertações e teses, na pós-graduação. Neste último nível totalizam-se 21 trabalhos, 

sendo onze teses de doutorado (uma em coorientação) e dez dissertações de mestrado (também uma 

em coorientação). Atualmente, orienta cinco alunos de doutorado e dois de mestrado, além de uma 

coorientação em doutorado. Possui 48 artigos publicados em periódicos especializados, dois livros, 

um boletim, um capítulo de livro em colaboração, sete trabalhos completos e 108 resumos 

publicados em anais de eventos científicos (52 simples e 56 expandidos). Apresenta, em 2016, os 

seguintes índices de citação: h=7 (Web of Science e Scopus) e h=19 (Google Acadêmico; com 

1.300 citações). Foi membro do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, durante o ano de 2006; 

membro titular do Conselho Editorial da Editora da UFG, entre 2006 e 2010; e também membro 

titular da Comissão de Ética da UFG, entre junho de 2010 e dezembro de 2012. Foi presidente 

desta última Comissão a partir de junho de 2012, quando coordenou o trabalho de elaboração de 

seu regimento interno. Ademais, foi Bolsista de Produtividade em Pesquisa (PQ-2) do CNPq entre 

2007 e 2013. Nesse período, atuou como membro do Comitê da Capes para Avaliação Trienal/2010 

dos programas de pós-graduação nacionais, na Área de Ciências Agrárias I. Ainda, desde o retorno 

de seu doutorado (2000), participa do Conselho Editorial do periódico científico Pesquisa 

Agropecuária Tropical, revista publicada pela EA-UFG. Inicialmente, participou como Editor-

Assistente. Entre 2001 e 2008 foi o Editor-Chefe, tendo dado início à sua disponibilização 

eletrônica e indexações internacionais. Entre 2008 e 2014 atuou como Editor de Área – genética e 

melhoramento vegetal / estatística; e, desde então, é membro de seu Conselho Editorial.   
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1    INTRODUÇÃO  

 
 A elaboração deste memorial tem a finalidade de cumprir a exigência estabelecida na 

Resolução N° 34/2014, do Conselho Universitário da UFG, que dispõe sobre as normas para 

avaliação de pessoal docente, com propósito de candidatar-me à promoção para a Classe E 

(docente Titular), na carreira do magistério superior. Para tal, apresento um relato das principais 

atividades que vivenciei e desenvolvi ao longo da carreira, sobretudo aquelas que mais impactaram 

a minha vida pessoal e profissional. Começo remontando à minha infância e abordando aspectos 

preliminares da minha formação, o que, certamente, determinou o meu despertar, ainda que tardio, 

pela vida acadêmica e científica. Adianto que não cresci entre livros; mas, sim, entre plantas e 

animais. Se isto não favoreceu a minha inserção mais imediata no ambiente da universidade, por 

outro lado, me colocou em completa imersão dentro do campo da agronomia. A universidade só 

viria mais tarde, e, diante do contexto social e econômico em que cresci, só poderia ser descoberta 

por mim próprio; em processo lento, embora, a meu ver, de forma definitiva e consciente.  

Nos últimos meses, naturalmente, tenho me perguntado: O que é um “Professor Titular”? 

Qual o seu papel? Será que tenho feito por merecer este pleito? O Artigo 13 da Resolução Nº 

34/2014, do Conselho Universitário da UFG, nos seus incisos I a XIII, nos dá a orientação formal. 

Entretanto, como sou adepto da filosofia, resolvi me questionar um pouco mais. Tomei como 

parâmetro alguns professores que me vem à mente e que são referenciais em suas áreas de atuação. 

Assim, reuni algumas virtudes profissionais que me parecem comuns entre eles: alcançaram, de 

certo modo, o auge de suas carreiras acadêmicas (sem conotação de limite); apresentam maturidade 

pedagógica e científica; possuem independência intelectual; têm alta preparação técnica nos 

respectivos campos de atuação; construíram boas relações de parcerias profissionais; possuem 

bibliotecas pessoais bastante completas nas suas áreas específicas de conhecimento; e, por fim, 

conquistaram grande credibilidade entre seus pares, de modo a servirem de referência para outros 

professores, sobretudo os mais novos, bem como para estudantes e a comunidade em geral.  

Diante dessa reflexão, confesso que o senso de responsabilidade, compromisso e ética me 

deixou um pouco angustiado. Mas, enfim, acabei por concluir que minha trajetória acadêmica na 

UFG me qualifica para, ao menos, pleitear esta promoção. Em termos profissionais, nos últimos 

trinta anos, tenho tido dedicação exclusiva às atividades que decorrem do exercício da docência 

nesta universidade; o que me tem permitido avanços e conquistas significativas, em nível pessoal e 

profissional. É sobre isso que desejo reportar nas próximas páginas. Nestes termos, apresento aqui 

as minhas credenciais e um pouco da minha história de vida, de formação profissional e de atuação 

acadêmica, para me candidatar a essa promoção na carreira do magistério superior.   
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2    UM POUCO DA VIDA ANTES DA UNIVERSIDADE 

 
Pelas mãos de uma parteira em apuros e devota de São João Batista, na Fazenda Pedra 

Grande (propriedade de meu avô materno), município de Corumbaíba, Goiás, em 26 de novembro 

de 1962, eu nasci. Sob tais condições, naturalmente, do santo eu herdei o nome! Por coincidência, 

Batista também é sobrenome materno (de Elza Batista), e Duarte veio do meu pai, Absahy Martins 

Duarte. Daí, o nome completo: João Batista Duarte. Ainda era muito pequeno, quando dali nós nos 

mudamos para um pequeno sítio próprio, ainda no mesmo município – Fazenda São Jerônimo, 

região das Perdizes.  

Cresci na roça, misturado entre plantas e bichos. Lá conheci, na prática e desde muito cedo, 

as principais plantas cultivadas e aspectos de seu manejo, ainda que de forma rudimentar – 

agricultura tradicional. De lavoura, plantávamos milho em cova, arroz e feijão de matraca, 

amendoim, gergelim, algodão, melancia, banana, abóbora, mandioca e cana-de-açúcar (em toletes) 

e, ainda, o capim Napier. Nos pastos, semeávamos o capim Jaraguá e o “meloso” ou capim 

gordura; depois veio a Braquiária e, em algumas baixadas, o Colonião. No quintal, além da horta de 

minha mãe (alface, couve, cebolinha, tomate, alho, jiló, jurubeba, pimentas, funcho, almeirão, 

chicória, hortelã etc.), cultivávamos uns poucos pés de café, guariroba, quiabo, cará, açafrão, 

araruta, gengibre, batata-doce, maracujá, abacaxi, mamona, além de fruteiras como mangueira, 

abacateiro, jabuticabeira, cajueiro, pessegueiro, laranjeira e alguns “pés” de mexerica (tangerina). 

Assim, mesmo ainda menino, com enxada, foice e facão, muito eu lidei. Também trabalhei com o 

gado, coice de bezerro eu tomei; tratei porco no chiqueiro, caí de cavalo arredio e até amansar boi 

de carro, ajudei. Ainda, do galinheiro ao curral, recolhi o esterco fresco, para depois de curtido, 

esparramar no quintal. No campo, ajudei “falar boi” no arado e para cavalo arreado, puxando uma 

carpideira, quase virei profissional. Em tempos de colheita, milharais eu dobrei e quebrei, batemos 

o arrozal, e o feijoeiro, arranquei; depois, em carro de boi cantando, antes de por lá o trator chegar, 

por várias vezes carreando, ao paiol íamos estocar; mas, é claro, só depois de restolhar. Enfim, na 

roça conheci muita coisa, mas, o trigo, o sorgo, o girassol (...) e a soja ainda estavam por explorar. 

Logo, a agronomia “vem de berço”, embora a essência de seu conteúdo científico e até mesmo o 

nome desta ciência eu só fui conhecer mais tarde. 

Também foi por lá (na roça) que iniciei os meus estudos; na Escola Isolada da Fazenda São 

Jerônimo, inaugurada no sítio de meus pais, por iniciativa deles, para aos filhos garantir algum 

estudo. Pouco tempo depois a Escola foi transferida para uma fazenda vizinha, e, com meus irmãos 

(Martha e Paulo Henrique), caminhei léguas até chegar à terceira série primária. A quarta série já 

cursei na cidade (Corumbaíba) – Grupo Escolar Couto de Magalhães, visando a minha preparação 

para o Exame de Admissão; seleção obrigatória àquela época para ingresso no ginásio. Exitoso 

naquela última edição do tal exame em Goiás (1972), ingressei-me no Ginásio Simon Bolívar, onde 

cursei da quinta à oitava série. Assim, entre idas e vindas aos finais de semana e feriados, e entre 
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latões na carroceria de um caminhão leiteiro, dividi meu tempo entre o sítio para ajudar meu pai na 

lida da roça e aquela cidadezinha interiorana, onde completei o ensino fundamental (primeiro 

grau); inclusive com direito a missa e baile de formatura no salão paroquial (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Formatura do ginasial: 8ª série (entrada na missa com professora homenageada, no salão 

paroquial com a mãe, e recebendo o diploma) – Corumbaíba, GO (dezembro, 1976). 

  

Vale lembrar que foi nessa época, por meio de uma visita de técnicos da Emater-GO ao 

nosso sítio, que, com muita admiração, conheci Manoel Batista Vaz – engenheiro agrônomo, 

parente da família, e formado na Universidade Federal de Goiás (UFG). Novidade que, para aquele 

menino da roça, simplesmente se traduzia em estar diante de um “doutor das plantas”. Lembro-me 

que eles mostraram ao meu pai como se deveria “curar” aquela podridão típica dos “pés” de 

laranjeira (gomose dos citros), limpando a região infectada – um tipo de assepsia cirúrgica, e 

pincelando uma pasta azulada (aplicação do tratamento), à qual mais tarde fui conhecer como 

“calda bordalesa”. Enfim, aquela visita mudou as minhas perspectivas e não saiu mais da minha 

cabeça! Por isso, quando mais tarde decidi fazer agronomia, inicialmente eu só pensava em 

trabalhar com assistência técnica a agricultores (extensão rural). 

Para cursar o “colegial”, à época também conhecido como “científico”, o caminho mais 

curto por ali era cruzar o Rio Paranaíba; mudamos, então, para Araguari, Minas Gerais, no início de 

1977. Foi no Colégio Estadual Professor Antônio Marques, que, em três anos, completei o meu 

segundo grau. Tudo isso ainda mesclado com as idas e vindas ao sítio (no primeiro ano), com 

vendas de frangos, ovos e guarirobas trazidos da roça; além de pedaladas mil pelas ruas íngremes 

daquela cidade mineira, como “office-boy” de um escritório despachante. Com a ida de meu pai 

para a cidade (no segundo ano), e sua inclinação para o ofício da jardinagem, coube ainda a mim, e 

também ao meu irmão, ajudá-lo nos finais de semana e feriados, quando sua agenda de trabalho lhe 

apertava. Meu irmão, Paulo Henrique Martins Duarte (in memoriam), também se formou 

engenheiro agrônomo e, mais tarde, com o meu pai criaram uma empresa de paisagismo. Para mim, 
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ao contrário, aquela experiência nos jardins apenas reforçou o meu pendor por outras áreas da 

agronomia. 

O fato é que, mesmo decidido a fazer agronomia em Goiânia (onde se formou Manoel Vaz 

e meu avô materno tinha casa), quando eu concluía meu terceiro colegial (1979), simplesmente eu 

perdi a inscrição para o Vestibular 1980 da UFG. O motivo, que causaria surpresa aos garotos de 

hoje, foi que minha carteira de identidade (RG) não ficou pronta em tempo hábil; ou seja, com 

quase dezessete anos de idade eu ainda não tinha RG. Então, prestei, sem êxito (talvez felizmente), 

vestibular para engenharia na Universidade Federal de Uberlândia; a qual não tinha ainda seu curso 

de agronomia. Assim, percebendo minhas reduzidas perspectivas profissionais naquela cidade 

(Araguari), em 1980 mudei-me para Goiânia, sozinho, com o objetivo de me preparar para o 

vestibular da UFG do ano seguinte. A “grana” era curtíssima. Naquele ano voltei em casa uma só 

vez, e de trem de ferro, em classe econômica – banco de madeira, viagem demorada (300 km em 

12 horas); mas, em compensação, diante de bela paisagem e com o preço que “cabia no meu 

bolso”. Em Goiânia, trabalhava durante o dia – fui auxiliar de lanchonete, balconista de mercearia e 

garçom, e fazia o “cursinho” à noite. Felizmente, havia tomado muito gosto pelos estudos; 

sobretudo depois do segundo colegial. Criei até método próprio para estudar durante minha 

preparação ao vestibular. Destacava-me entre os alunos do “cursinho” e estava confiante. Porém, 

tinha uma limitação séria: o Inglês me apavorava! Mas, enfim, o esforço foi recompensado. Mesmo 

com a previsível nota mínima em Inglês, passei para o Vestibular da UFG de 1981, para o primeiro 

semestre de Agronomia, com pontuação bastante boa. 
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3   A GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA PELA UFG 

 
O ingresso na UFG, em 1981, apresentou para mim um tempo novo, a universidade. 

Representava o acesso a um maravilhoso e fascinante mundo de conhecimentos e de interlocução, 

que aquele “menino da roça”, já aos dezoito anos, jamais pensara existir. Minha origem rural 

remetia a uma realidade de ignorância quase completa acerca desse universo; ainda que, vez ou 

outra, recebêssemos um convite de formatura de um primo distante que se formava na universidade 

(lembro-me de apenas dois destes convites). Enfim, esse acontecimento fez-me encantar ainda mais 

pelos estudos. Adorava aulas e o ambiente das bibliotecas. Nunca tinha experimentado espaços tão 

agradáveis para estudar – amplos, frescos e silenciosos, e com aquela quantidade de livros à minha 

disposição, sem custo. O “terror” das disciplinas que reprovavam alunos em massa também parecia 

distante de mim; ou, pelo menos, não me assombrava. Para ilustrar, no primeiro semestre do curso, 

quando tudo ainda parecia novo e assustador, haja vista auditórios e corredores enormes na visão 

daquele calouro de ciclo básico, fui para a prova final de Cálculo I, a disciplina mais temida por 

todos naquela época, com média 9,8 em dez (a prova final era obrigatória e a nota média para 

aprovação era 5,0). Às vezes, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo comigo. 

Pensava: “talvez seja um tipo de recompensa divina pelo meu esforço e origem tão humilde”. 

Enfim, o certo mesmo é que eu gostava de estudar e me realizava muito naquele ambiente, e, se 

pudesse, ali permaneceria pelo máximo de tempo possível. Daí, o que chamo hoje de “a sorte dos 

esforçados”. É verdade também que a minha vivência rural facilitou muito a contextualização 

prática dos conteúdos ministrados nas diversas disciplinas do curso, favorecendo a aprendizagem e 

o desempenho. Ou seja, “abracei” a agronomia com muita naturalidade! 

Outra peculiaridade do meu desenvolvimento acadêmico foi que, à medida que o curso 

avançava, mais crescia o meu encantamento pelo instrumental metodológico que leva à obtenção 

de conhecimentos válidos em agronomia, do que propriamente meu interesse pelas tecnologias 

agronômicas já estabelecidas. Com isso, aquele potencial engenheiro agrônomo de perfil 

extensionista, alinhado com o meu sonho infanto-juvenil, e ainda nos primeiros semestres do curso, 

cedia espaço para outro perfil profissional, também em formação incipiente, porém voltado mais 

para a pesquisa científica. 

As dificuldades financeiras para me manter na universidade sem algum tipo de trabalho 

remunerado, em razão do curso integral, foram muitas; sobretudo no início e até minha família 

também se mudar para Goiânia, em 1983. Então, já interessado pela área de pesquisa científica e 

tendo cursado disciplinas como Estatística Básica e Técnicas Experimentais Agrícolas (TEA), 

candidatei-me e fui selecionado para a monitoria desta última disciplina. Na sua coordenação 

estavam os professores Manoel Passos de Castro, responsável pelos conteúdos relacionados à 

filosofia da ciência e à experimentação agrícola, e Lázaro José Chaves, responsável pela parte de 

planejamento de experimentos (delineamentos experimentais) e análise estatística de dados 
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experimentais. Essa vivência ajudou-me muito na iniciação e consolidação de conceitos teóricos 

fundamentais para a atividade em pesquisa agronômica. Além de a bolsa de monitoria ter aliviado, 

minimamente, as minhas dificuldades financeiras.  

Nessa época (de meados para o final do curso), tendo já também cursado disciplinas 

básicas na área de biologia (botânica, fisiologia vegetal, zoologia, genética, entre outras), tive a 

oportunidade de ministrar, como professor substituto, aulas de Ciências para o ensino fundamental 

II (5ª a 8ª séries), no Colégio Estadual Professora Olga Mansur, em Goiânia. Foi período de árduo 

trabalho e dificuldades, principalmente pela grande timidez a ser vencida; mas, também, de grande 

progresso para a minha formação. Durante quase dois semestres, de segunda-feira a sexta-feira no 

período noturno, eu ministrava cinco aulas por dia (exceto na terça-feira, que eram quatro – 

lembro-me muito bem); além das atividades de aplicação e correção de avaliações (provas) escritas. 

Ainda assim, durante esse período mantive desempenho de excelência na maior parte das 

disciplinas cursadas na universidade.  

Antes dessa experiência docente creio que, jamais, eu havia levantado hipótese de vir a ser 

professor. Entretanto, o retorno positivo dos estudantes, da diretora e de outros professores daquele 

colégio, e, sobretudo, a melhoria do meu desempenho em seminários de disciplinas na universidade 

aumentaram muito o meu entusiasmo para o exercício da docência. De alguma forma, eu descobri 

o prazer de ensinar; seja pela satisfação de compartilhar o que se aprende, seja pelo privilégio de 

acessar aprendizado muito mais qualificado e definitivo, quando se ensina. Enfim, a docência 

intrinsecamente melhora a qualidade e o aproveitamento dos nossos estudos. Assim, avalio como 

fascinante a experiência da “viagem intelectual” que cada aula me proporciona (nota: cada aula 

inclui, naturalmente, a turma de alunos para a qual é oferecida). Por isso, meu esforço didático 

concentra-se na adesão dos estudantes, para que também “embarquem nessa viagem” e ajudem-me 

a dirigir o destino dessa aventura (ainda que parcial e provisória) de acesso ao conhecimento. 

Enfim, essa nova descoberta abriu para mim a perspectiva de também poder atuar na docência, 

possibilidade antes impensável para o meu ser; o que, a partir de 1987, se concretizou mais 

efetivamente no magistério superior. 

Outras duas experiências riquíssimas e que foram determinantes para meu ingresso na 

atividade acadêmico-científica foram dois estágios que realizei durante a graduação. O primeiro 

deles, Estágio de Férias para Estudantes de Agronomia, ocorreu na Embrapa Arroz e Feijão, 

durante o mês de fevereiro de 1984 (meu último ano de curso). O estágio reunia estudantes pré-

selecionados das principais escolas de agronomia do país, num programa de treinamento intensivo, 

envolvendo a exposição teórica dos principais projetos da instituição, no período da manhã, e o 

respectivo acompanhamento prático de seus experimentos no período da tarde. Essa convivência 

ininterrupta entre pesquisadores e estudantes de variadas regiões oportunizou-me uma visão bem 

abrangente e segura sobre o processo de pesquisa agropecuária.  
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O segundo estágio foi realizado na extinta Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária 

(Emgopa), durante meu último semestre de graduação. Na oportunidade, acompanhei, juntamente 

com outros três colegas (Edward Madureira Brasil, José Humberto Martins Borges e Péricles de 

Carvalho Ferreira Neves), as atividades de rotina no programa de melhoramento genético de milho 

da empresa, numa parceria direta com a Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS). As atividades eram 

coordenadas pelos doutores Álvaro Eleutério da Silva e Renato Ruschel, ambos pesquisadores do 

CNPMS, que sempre nos orientavam com reuniões conceituais, antes e depois de nossas atividades 

práticas. Não por acaso, três destes estagiários, eu, Edward e Péricles, integramos a primeira turma 

do Curso de Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas da UFG, iniciado em março de 

1985.   

Em dezembro de 1984, conclui os créditos em disciplinas para a conclusão de meu curso de 

graduação em Agronomia, na UFG; ou seja, conclui o curso em apenas quatro anos (1981-1984), 

sem reprovações e com relativa excelência. Nossa colação de grau ocorreu em 14 de fevereiro de 

1985, quando recebi meu diploma das mãos do saudoso professor Raimundo Ney de Macedo Lima, 

à época vice-diretor da EA-UFG (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Participação na solenidade de colação de grau em Engenharia Agronômica, pela UFG, 

em fevereiro de 1985 (à direita recebendo o diploma das mãos do saudoso professor da 

EA-UFG, Raimundo Ney de Macedo Lima). 
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4   APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

 

4.1  MESTRADO 

 
O meu investimento em qualificação profissional tem sido praticamente contínuo desde 

minha conclusão do curso de graduação. Ao concluí-lo, eu já tinha sido contemplado com bolsa de 

aperfeiçoamento em pesquisa do CNPq, em projeto da Embrapa Arroz e Feijão, coordenado pelo 

PhD. Anne Sitaramma Prabhu, intitulado “Avaliação de resistência horizontal à brusone em 

linhagens promissoras de arroz de sequeiro”. As atividades estavam previstas para iniciarem-se em 

março de 1985, quando fui convidado pelo professor Lázaro José Chaves, a prestar o processo 

seletivo para o Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas da UFG, que teve início naquele 

ano. Avalio que o convite decorreu de meu bom aproveitamento na disciplina Melhoramento de 

Plantas, oferecida por ele durante a graduação, bem como do conhecimento que tinha de meu 

desempenho acadêmico, incluindo a participação na monitoria da disciplina Técnicas 

Experimentais Agrícolas.  

A ideia de fazer mestrado, sinceramente, ainda não tinha me ocorrido, embora fosse um 

convite muito atrativo para a continuidade de meus estudos no ambiente da universidade. Por outro 

lado, tratando-se de um programa de pós-graduação novo, a possibilidade de se oferecer bolsas de 

estudos, em sua primeira turma, era bastante remota; ou seja, eu teria que abrir mão da bolsa de 

aperfeiçoamento com o Dr. Prabhu; uma referência internacional naquela temática de pesquisa. Fiz 

a seleção e fui aprovado. Mas, a decisão foi difícil; frente às condições econômicas daquele recém-

formado, ansioso por uma colocação profissional remunerada, ainda que fosse uma bolsa. Enfim, a 

vontade de estudar em nível mais alto prevaleceu, juntamente com minha avaliação de 

perspectivas. Decidi realmente pelo mestrado. E, de fato, todo ele foi cursado sem bolsa. A 

coordenação do programa não conseguiu mais do que ajudas de custo, mínimas, para cobrirmos 

algumas despesas com fotocópias de artigos. Avalio que isso contribuiu, em parte, para atrasar a 

conclusão dos trabalhos de dissertação de todos nós estudantes do programa. Como já reportei ao 

mencionar o estágio no programa de melhoramento de milho da Emgopa, nós éramos três: eu, 

Edward e Péricles (Figura 3). Três ótimos companheiros de estudo, interlocução e colaboração 

mútua nos trabalhos de pesquisa uns dos outros. Enfim, foi um período de grande aprendizagem e 

crescimento profissional, quando abrimos uma frente que, inclusive, avalizou a criação de 

programas de pós-graduação na EA/UFG.  
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Figura 3. Os três estudantes pioneiros do Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas da 

UFG (João Batista Duarte, Péricles de Carvalho Ferreira Neves e Edward Madureira 

Brasil), aqui coincidentemente juntos, antes mesmo do início do mestrado, em 

comemoração de nossa formatura (fevereiro, 1985).  

 

Desenvolvi o meu trabalho de dissertação na Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio 

de Goiás, entre 1985 e 1988. Trabalhei diretamente com a equipe do programa de melhoramento 

genético do feijoeiro, sob a orientação da Drª Maria José de Oliveira Zimmermann, pesquisadora 

que também acumulava a coordenação do programa em nível nacional. Minha dissertação, 

defendida em 02 de dezembro de 1988, intitulou-se “Estudo da adaptabilidade e estabilidade 

fenotípica de linhagens e cultivares de feijão mulatinho (Phaseolus vulgaris L.)”. Conduzi dois 

ensaios de avaliação de genótipos de feijoeiro no referido centro da Embrapa, mas trabalhei com 

dados de dezenove experimentos conduzidos ao longo de dois anos (1984 e 1985), nas cinco 

regiões do Brasil. A experiência com preparação, instalação, condução e avaliação de experimentos 

agrícolas foi riquíssima. Isso porque, durante o período, coloquei-me à disposição dos 

pesquisadores do programa para colaborar nas diversas atividades. Nestas, fui acompanhado mais 

de perto pelo Dr. Corival Cândido da Silva, pesquisador do mesmo programa de melhoramento, 

com vasta experiência em rede de ensaios regionais e nacionais. 

A dissertação complementou o meu treinamento nas outras fases da investigação científica, 

exigindo-me dedicação especial à análise estatística dos dados e, também, à redação e 

normalização do documento; além do esforço para divulgar os resultados em eventos técnicos e 

científicos, bem como na forma de artigos para periódicos especializados. Sobre isto, devo 

agradecimento especial à Drª Maria José, pela orientação arrojada no sentido de buscar periódicos 

de alto nível para a publicação dos resultados do meu trabalho. Estendo este agradecimento ao seu 

esposo, Dr. Francisco José Pfeilsticker Zimmermann, por me acolher durante este período no Setor 

de Estatística da Embrapa, onde programei (ainda em linguagem Basic) e desenvolvi boa parte das 

minhas análises estatísticas.  

Nessa época, a coordenação do Programa de Melhoramento Genético do Arroz da 

Embrapa, frente à demanda por mão de obra especializada, em razão de afastamento de 
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pesquisadores para cursar doutorado, e, também, sensíveis à nossa dedicação e situação financeira 

(minha e do colega Péricles, que também desenvolveu dissertação naquela instituição), 

proporcionou-nos uma oportunidade de trabalho singular, via contrato de prestação de serviços. 

Entre fevereiro e maio de 1987, fomos contratados para “atividades de seleção e avaliação de 

genótipos de arroz de sequeiro, irrigado e de várzea úmida”. Neste trabalho, tivemos como tutores 

três grandes melhoristas de plantas, os pesquisadores doutores Élcio Perpétuo Guimarães, Emílio 

da Maia de Castro e Orlando Peixoto de Morais. A eles externo aqui meus agradecimentos, por me 

oportunizar tão fecunda aprendizagem. Enfim, tais atividades, ao lado daquelas vivenciadas no 

programa de melhoramento do feijoeiro, tiveram valor incomensurável na minha formação como 

pesquisador, pois agregaram experiência prática em genética, melhoramento de plantas, bem como 

em experimentação agrícola de modo geral; áreas com as quais trabalho até hoje na universidade.  

Em junho de 1987, ingressei-me como professor substituto na EA-UFG, quando tive a 

sorte de dividir sala com o Prof. Dr. Lázaro José Chaves. Nessa convivência, indiretamente e talvez 

até sem saber, ele exerceu papel importantíssimo na orientação do meu trabalho de mestrado; 

principalmente no que tange às análises e interpretações biométricas dos resultados obtidos. Por 

isso e muito mais, terei sempre o professor Lázaro, companheiro e estimulador de toda essa minha 

caminhada na UFG, como um dos meus grandes “gurus” na biometria.  

Vale reportar ainda que, apesar de meu grande interesse pelos estudos, tive uma dificuldade 

importante durante o mestrado. Aquela limitação que quase me impossibilitou ingressar na 

universidade, o baixo domínio do idioma Inglês, lamentavelmente não foi por mim trabalhada 

durante a graduação. Assim, apesar da dedicação para bem compreender os conteúdos, o meu 

rendimento inicial era muito baixo no aproveitamento da literatura internacional. Às vezes, eu 

gastava o dia todo para ler apenas parte de um artigo científico; sempre com um dicionário ao lado. 

Lembro-me que no primeiro encontro com minha orientadora, Drª Maria José Zimmermann, 

recém-chegada de seu “PhD” na Universidade da Califórnia, Estados Unidos, ela me repassou 

cerca de dez artigos; todos em Inglês. Eram artigos clássicos sobre o tema da minha dissertação – 

interação de genótipos com ambientes e outras aplicações da genética quantitativa em feijoeiro. Foi 

um desespero; devo ter gastado um mês inteiro para acessar, minimamente, o conteúdo daqueles 

artigos. Vale lembrar que nesse tempo não tínhamos tradutores eletrônicos, revistas on line, 

sistemas automatizados de busca, e-mails etc.; muito menos, Web of Science, Periódicos Capes, 

Coleção SciELO ou Google Acadêmico (a internet “engatinhava” até meados da década de 1990). 

Toda essa dificuldade com Inglês, entretanto, não era só minha. Então, o coordenador do 

mestrado na época, Prof. Alberto José Centeno, levou-nos ao Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-

Graduação, Prof. Paulo Roberto Figueiredo da Silva; pessoa sempre muito solícita em ouvir as 

nossas demandas. Assim viabilizaram, para nós e outros estudantes de pós-graduação, um curso de 

“inglês instrumental” junto à Faculdade de Letras da universidade. Com isso e muito uso de 
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dicionários, aos poucos fui superando essa limitação e ganhando a fluência necessária para acessar 

estudos mais avançados. Provas disso foi que conclui meu curso com conceito “A” em todas (dez) 

as disciplinas cursadas e, ao finalizar minha dissertação, com distinção e louvor, publiquei quatro 

artigos dela derivados; três deles em Inglês. Um eu destaco entre as minhas produções científicas 

de maior impacto – Correlation among yield stability parameters in common bean. O artigo foi 

publicado na revista americana Crop Science, um dos periódicos internacionais mais importantes 

da área de Ciências Agrárias; classificada no nível A1 do Qualis/Capes. O processo de publicação 

desse artigo, envolvendo suas diferentes versões, correções e ajustes recomendados por revisores e 

editores do mais alto gabarito da ciência internacional, para mim, representou um “divisor de 

águas” e de quebra de paradigma na minha formação acadêmico-científica.  

Enfim, o mestrado me introduziu definitivamente no campo acadêmico-científico. Se a 

vivência na universidade, até mesmo na graduação, já havia me impactado fortemente nessa 

direção, os estudos durante o mestrado, complementados pela riquíssima experiência em pesquisa 

agronômica na Embrapa, consolidaram esta minha opção. Em razão disso, antes mesmo de concluí-

lo, em junho de 1987, fui aprovado em processo seletivo para contratação de professor substituto, 

na Escola de Agronomia da UFG. Fiquei lotado no Departamento de Agricultura, com a função de 

ministrar, inicialmente, aulas de Técnicas Experimentais Agrícolas e, depois, de Estatística e 

Experimentação, bem como de Melhoramento de Plantas. Também colaborei na disciplina de 

Agricultura Especial, ministrando as aulas relacionadas à cultura do arroz.   

 

4.2  ESPECIALIZAÇÕES 

 
 A prática docente sempre me instigou a buscar aperfeiçoamento, no sentido de oferecer um 

produto pedagógico mais qualificado, sejam as aulas ou as orientações aos estudantes. Assim, 

algum tempo depois de defender o mestrado e já no exercício da docência, inscrevi-me e cursei, 

com êxito, duas especializações: Metodologia do Ensino Superior (1993-1994) e Estatística (1994-

1996). Ambas representavam áreas de minha atuação direta como docente, para as quais, 

diferentemente do melhoramento genético vegetal, eu julgava necessário um investimento maior 

em qualificação formal.  

O primeiro curso, “Especialização em Metodologia do Ensino Superior”, foi oferecido na 

modalidade ensino à distância, sob coordenação da Associação Brasileira de Educação Agrícola 

Superior (ABEAS), em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV), Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O curso totalizou 

370 horas, divididas em nove módulos ou disciplinas, que eram ofertadas em blocos, com material 

didático específico e programação periódica de retorno das atividades de avaliação. Os conteúdos 

versaram sobre os fundamentos filosóficos, sociológicos e psicológicos da educação, a 

comunicação em sala de aula, além de laboratório e técnicas metodológicas de ensino. A 
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certificação foi dada pela UFV, onde tivemos os encontros presenciais; um por semestre. O último 

deles foi reservado às defesas dos trabalhos finais. Minha monografia foi intitulada “Uma 

abordagem interativa entre professores e alunos num curso de Agronomia”, tendo sido resultante da 

aplicação de técnicas específicas de ensino no ambiente de sala de aula, na EA-UFG. O curso foi 

excelente, com atividades e momentos de discussão muito proveitosos, que, seguramente, 

ampliaram minha visão e capacidade para a prática pedagógica. Tive bom aproveitamento nas 

disciplinas (conceito “A” em todas), com monografia muito bem avaliada pela banca de 

professores, inclusive com recomendação de publicação. Lamentavelmente, não a publiquei. 

O outro curso, “Especialização em Estatística”, eu comecei de forma bastante 

despretensiosa. A minha intenção inicial era apenas assistir aulas em algumas disciplinas, como 

aluno ouvinte, de modo a agregar vivência e interlocução nessa área. Uma das motivações para isso 

veio de palestra assistida no Instituto de Matemática e Física da UFG (IMF-UFG), proferida pelo 

Prof. Dr. Jorge de Souza, de excelente didática e larga experiência em estatística teórica, e que seria 

docente do curso em disciplinas de meu grande interesse. Era a primeira edição do curso, oferecido 

pelo Departamento de Estatística e Informática do IMF-UFG. Conversei com sua coordenadora, a 

Profª Nadir Machado Gonçalves, que me incentivou a inscrever-me, dado que a efetivação no 

curso, segundo ela, ocorreria por “seleção natural”; conforme a manutenção do interesse e o 

desempenho dos alunos nas disciplinas que seriam oferecidas inicialmente. Cerca de trinta alunos 

começaram a assistir às aulas; ao final do primeiro ciclo de disciplinas, restaram cinco; eu entre 

eles. Eu não iria mesmo conseguir abandonar aquele ambiente de interlocução em estatística!  

Ao final de 1995 eu havia concluído as dez disciplinas do curso, todas com conceito “A”. 

Versaram sobre os fundamentos da teoria estatística, estatística exploratória, amostragem, análise 

multivariada, econometria, análise de séries temporais, regressão linear, delineamentos 

experimentais e recursos computacionais aplicados à estatística. Foram conteúdos muito 

enriquecedores para a minha formação nessa área. Restava, porém, a elaboração e defesa da 

monografia final. O projeto do trabalho já estava delineado com meu orientador, o professor Dr. 

José Carlos Seraphin (PhD. em Matemática e Estatística pela Universidade de Edinburgh, Escócia). 

Entretanto, no início de 1996, mudei-me para Piracicaba, SP, para iniciar o meu doutoramento na 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP). 

Logo, a pendência com a especialização parecia-me difícil de ser cumprida. Então, durante as férias 

escolares do primeiro semestre na USP, retornei à Goiânia para consultas ao meu orientador e, após 

intenso trabalho, em 30 de julho de 1996 defendi minha monografia – Princípios sobre 

delineamentos em experimentação agrícola. Nesse trabalho, adotei uma abordagem diferente do 

que mais se vê na literatura, com respeito à classificação dos principais delineamentos usados em 

experimentação; nosso propósito foi facilitar a vinculação dos delineamentos com a respectiva 
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análise estatística dos dados experimentais. Assim, representa um material didático que sempre 

utilizo em meus cursos sobre planejamento de experimentos. 

 

4.3  DOUTORADO 

 
 Desde que me ingressei como professor efetivo na UFG, em 04 de abril de 1994, lotado no 

Departamento de Agricultura da EA-UFG, fui incentivado a me preparar para, tão logo fosse 

possível (após aprovação no estágio probatório – novembro/1995), afastar-me para o curso de 

doutorado. Assim, no segundo semestre de 1995, na companhia do Prof. Lázaro José Chaves (um 

destes incentivadores), que viajara até Piracicaba, SP, para participar de uma banca de tese, fui por 

ele apresentado ao Prof. José Branco Miranda Filho, então chefe do Departamento de Genética da 

ESALQ/USP. Estávamos ali em busca de informações sobre o processo de seleção para o 

doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas, oferecido por aquele departamento. Entretanto, 

apesar do meu mestrado nessa área (o que me traria algumas facilidades), lembro-me que 

manifestei a eles também a possibilidade de, talvez, prestar seleção para o doutorado em Estatística 

e Experimentação Agronômica, no Departamento de Ciências Exatas da mesma instituição. As 

razões decorriam da minha demanda de trabalho mais imediata na EA-UFG, tanto nas aulas, quanto 

nas assessorias frequentes em planejamento e análise de dados experimentais; e, até por isso, eu já 

estava cursando também uma especialização em estatística (IMF/UFG). Então, o Prof. José Branco 

levantou-me uma alternativa interessantíssima nesse sentido, mas ainda com o doutorado em 

Genética e Melhoramento, desde que eu buscasse orientação com o Prof. Roland Vencovsky, que 

também colaborava naquele outro programa de pós-graduação. Enfim, esta foi a minha opção. Já 

no dia seguinte, conversei e recebi o aval de quem viria a ser o meu orientador, a quem o tempo me 

conduziu a chamar de “grande mestre Professor Vencovsky”. Aprovado na seleção, em março de 

1996 iniciei, então, o meu doutoramento na ESALQ/USP, em Piracicaba, SP. No mês seguinte 

nascia a minha primeira filha, Letícia; mais uma grande alegria naquele começo de ano! 

 O doutorado na Universidade de São Paulo foi, para mim, outro momento muito marcante 

da minha vida profissional. Nesse período, vivi os melhores dias da minha inserção científica 

definitiva. Jamais havia tido condições de estudo tão plenas: universidade de alto padrão, com 

inserção internacional; bibliotecas excelentes a meu dispor; professores de alto gabarito em 

diversas áreas do meu interesse; colegas de alto nível, vindos de variadas regiões do Brasil e da 

América Latina; proximidade com outros centros de excelência em pesquisa científica; e, ainda, um 

orientador de admirável espírito científico e humano. Ademais, contei com o suporte financeiro da 

UFG, por meio do meu salário (integral), bem como da Capes/MEC, pela bolsa de estudos, para 

bem viver com minha família (eu, a querida esposa Rôzi e Letícia); primeiramente em Piracicaba 

(1996-1997), depois em Campinas (1998-1999). Para quem admira esse ambiente, eu posso 

assegurar que, apesar das jornadas estendidas durante quase todo o período, “eu estava nas 
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nuvens”! Assim, ao fechar meu curso, era incomensurável a minha gratidão às instituições e 

pessoas (ex. meus colegas de departamento) que ajudaram a me oportunizar esse privilegiado 

momento de realização profissional e pessoal. E, de fato, eu desejava e continuo desejando que 

todo cidadão do mundo pudesse ter esse tipo de oportunidade. Por isso, ao redigir minha tese deixei 

registrado parte desse sentimento:  

Ofereço este trabalho ao mais humilde dos brasileiros que, através de seus 
impostos ajudou a patrocinar os meus estudos, sem, todavia, poder optar em 
oferecê-los a seus filhos.  
 
Mãe, obrigado por sonhar que teus meninos podiam aprender um pouco mais; 
e, Pai, com saudades, minha eterna gratidão por sua luta e, também, pelas lições 
do trabalho e do esmero. 
 
Meu especial agradecimento ao Prof. Dr. Roland Vencosvsky, por oportunizar-
me uma convivência fecunda e amistosa com o seu admirável espírito científico 
e humano, e, sobretudo, por auxiliar-me e acompanhar este meu “vôo”, 
reservando-me a prazerosa escolha do destino. 

 

Minha tese, intitulada “Sobre o emprego e a análise estatística do delineamento em blocos 

aumentados no melhoramento genético vegetal”, foi desenvolvida utilizando-se dados de 41 

ensaios de competição de linhagens de soja, no âmbito do Programa de Melhoramento da Soja, 

coordenado pelo Prof. Natal Antônio Vello – Setor de Genética Aplicada às Espécies Autógamas, 

Departamento de Genética, ESALQ/USP. Resultou de demanda caracterizada por meu orientador 

(Prof. Vencovsky), em aprofundar e explicitar métodos de análise e estimação de parâmetros 

genéticos para experimentos delineados em blocos aumentados (blocos de Federer), rotineiramente 

usados naquele Programa. Assim, tal como eu aspirava inicialmente, pude trabalhar um tema muito 

interessante, na interface entre o melhoramento genético de plantas e a estatística experimental. 

A tese resultou em cinco capítulos: 1. Referencial Teórico – aborda a teoria geral dos 

delineamentos experimentais em blocos, os delineamentos aumentados, a base teórica sobre a 

suposição de efeitos fixos ou aleatórios nos ensaios de competição de genótipos, a teoria sobre 

modelos mistos e componentes de variância, além de revisão sobre variabilidade espacial em 

experimentos agrícolas; 2. “Estimação e predição sob modelo linear misto com ênfase na 

ordenação de médias de tratamentos genéticos” – artigo teórico baseado em simulação e fruto de 

meus estudos para melhor entender os efeitos, na seleção genotípica, da suposição de tratamentos 

como fixos ou aleatórios; 3. “Métodos de análise estatística para blocos aumentados com aplicação 

em melhoramento de plantas: uma abordagem SAS
®
 orientada” – capítulo aplicado e extenso, no 

qual abordei, exatamente, a questão central objeto da demanda inicialmente caracterizada; 4. 

“Comparação entre estimadores de componentes de variância num modelo de blocos aumentados 

com tratamentos novos de uma ou mais populações” – artigo de simulação desenvolvido para 

avaliar diferenças entre os métodos de estimação desses componentes, por análise da variância 
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(ANOVA), máxima verossimilhança (ML), máxima verossimilhança restrita (REML) e por critério 

de mínima variância quadrática (MIVQUE); e 5. “Aplicação de análise estatística espacial a 

experimentos genéticos em blocos aumentados” – artigo pioneiro nesse tipo de aplicação, que 

ampliou as possibilidades de análise estatística desses delineamentos, em especial, sob condições 

de ausência de independência espacial entre parcelas (unidades experimentais); o que é comum 

nesse tipo de experimento.  

O trabalho foi defendido no dia 19 de maio de 2000, diante de uma banca de admiráveis e 

notáveis professores nessa área: Prof. Dr. Roland Vencovsky – presidente (Dept° de Genética, 

ESALQ/USP), Prof. Dr. Antônio Francisco Iemma (Dept° de Ciências Exatas, ESALQ/USP), Prof. 

Dr. Eduardo Bearzoti (Dept° de Ciências Exatas, UFLA), Prof. Dr. José Carlos Seraphin 

(IMF/UFG) e Prof. Dr. Natal Antônio Vello (Dept° de Genética, ESALQ/USP). Tenho muito 

orgulho deste trabalho e a honra de informar sua grande contribuição nesse campo do 

conhecimento, haja vista seus indicadores de acesso no portal Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações da USP (www.teses.usp.br): 14.632 downloads e mais 6.002 visitas (até 08 fev. 2017). 

Ademais, o trabalho resultou na publicação de três artigos científicos em periódicos especializados, 

um trabalho completo e mais três resumos em anais de congressos. Também fiz algumas palestras 

em eventos científicos, discorrendo sobre resultados deste trabalho de tese. 

Oficialmente, cursei nove disciplinas, todas com conceito “A”, e fiz outras tantas como 

aluno ouvinte. Nelas estudei fundamentos de citogenética, genética quantitativa e de populações, 

genética aplicada a espécies autógamas e alógamas, bem como estatística aplicada à genética e 

melhoramento, envolvendo ajuste de modelos lineares e estimação de componentes de variância. 

Em síntese, durante o período do doutorado, nas conversas com meu orientador, com outros 

professores e colegas do curso, nas aulas e participações em eventos científicos da época, 

seguramente fiz a “viagem intelectual” mais fascinante da minha vida. Tive considerável 

desenvolvimento e compreensão sobre a ciência, em seus fundamentos filosóficos e metodológicos. 

Tive grande avanço no domínio de conceitos em genética e, sobretudo, em estatística aplicada ao 

planejamento e análise de dados de experimentos varietais. Também investi e ganhei familiaridade 

com o uso de aplicativos computacionais de alta performance para a análise de dados (ex. 

Statistical Analysis System – SAS). Assim, ajudei muitos colegas na realização de análises 

estatísticas de suas pesquisas, conquistando coautorias em publicações e parcerias que duram até 

hoje.  

Entre as publicações da época do doutorado, uma merece destaque. Lembro-me que após a 

apresentação de meu seminário de curso, quando resolvi abordar assunto fora da temática de minha 

tese, mais voltado para novidades no tema que eu havia estudado na dissertação de mestrado, meu 

orientador sugeriu que eu tentasse publicar aquelas ideias, tornando-as mais acessíveis, em 

Português, também a melhoristas brasileiros. Essa provocação resultou num texto que publicamos 

http://www.teses.usp.br/
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em 1999, na Série Monografias (já extinta), da Sociedade Brasileira de Genética, intitulado: 

“Interação genótipos x ambientes: uma introdução à análise AMMI”. Esta monografia, hoje com 

tiragem esgotada, é o segundo trabalho mais citado do meu currículo, com 140 citações no Google 

Acadêmico (acesso em: 27 fev. 2017). É verdade que tais citações não entram no chamado “fator 

de impacto” adotado, via Capes/CNPq, para avaliar o desempenho acadêmico de um cientista no 

Brasil. Contudo, muitas pessoas fizeram uso deste produto para melhorar a compreensão conceitual 

e a tomada de decisão em seus processos de seleção e recomendação de cultivares. Ou seja, 

independentemente dos atuais e hegemônicos indicadores de qualidade científica, que hoje sufocam 

a nossa liberdade criativa, a contribuição que meu orientador vislumbrara, de fato, efetivou-se por 

meio dessa publicação. 

Em razão de tudo isso, gostaria de finalizar esta seção fazendo uma referência à figura do 

meu orientador, naturalmente pela influência que, sobre mim, ele possa ter exercido. Talvez a 

psicologia explique: em 1995, perdi meu pai, vítima de um câncer, e, menos de um ano depois, fui 

conhecer esta outra personalidade tão importante na minha vida; também exigente, rigorosa, mas, 

ao mesmo tempo, generosa e acolhedora. Meu “grande mestre” Professor Vencovsky era graduado 

em Engenharia Agronômica pela ESALQ/USP (1958), onde também, logo em seguida, obteve o 

seu doutorado em Agronomia (1960), sob a orientação do professor Friedrich Gustav Brieger, um 

dos pioneiros da genética no Brasil. O título de mestrado, em Estatística Experimental, ele obteve 

mais tarde (1967), quando buscou aprimoramento em biometria na Universidade da Carolina do 

Norte, EUA; desta vez, sob a orientação do professor C. Clark Cockerham, outra personalidade 

condecorada por seu trabalho em Estatística e Genética. Professor Vencovsky era também livre 

docente pela USP (1970), onde foi Professor Titular a partir de 1994. Entre 1979 e 1984, foi chefe-

geral do Centro Nacional de Milho e Sorgo da Embrapa. Foi ainda professor visitante nas 

universidades de Minnesota (1974-1976) e Carolina do Norte (1990-1991), nos EUA; atividade que 

também exerceu na UFG, entre 2000 e 2003. Enfim, por toda a sua contribuição, foi agraciado com 

a Comenda da Ordem do Mérito Científico, pelo Presidente da República (2002), e alcançou a 

Academia Brasileira de Ciências, em 2005.  

Sua última experiência como professor visitante, na UFG, ele iniciou pouco depois de eu 

ter concluído o meu doutorado; quando tive o privilégio de, juntamente com o professor Lázaro 

José Chaves, na Escola de Agronomia, elaborar o projeto submetido ao CNPq que resultou na sua 

contratação. Devo admitir que não foi a minha boa convivência com ele, na ESALQ, o motivo pelo 

qual resolveu vir dividir conosco a sua vasta experiência; também não creio que tenha atrapalhado. 

Sua inclinação pela região central do Brasil estava calcada no seu interesse maior pela genética de 

populações aplicada a espécies de fruteiras nativas do Cerrado; assunto de pesquisa do meu colega 

de departamento Lázaro Chaves e do professor Alexandre Siqueira Guedes Coelho, à época no 

Instituto de Ciências Biológicas/UFG. Este último encontrava-se em doutoramento na ESALQ, 
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também sob sua orientação, e com ele mantinha forte interação em pesquisa e ensino nessa mesma 

temática. Apesar de eu não atuar diretamente nessa área, tirei grande proveito de sua estada na EA-

UFG, pois tive, inclusive, o privilégio de com ele dividir minha sala de trabalho durante quase todo 

esse período. Foram muitas conversas produtivas; tanto no ambiente da universidade, quanto nos 

cafés ou ao retornar para o hotel, quando eu fazia questão de lhe oferecer uma “carona”. Nessa 

época eu estava iniciando as minhas atividades na pós-graduação, quando, além de auxiliar-me na 

estruturação de conteúdos programáticos, ele, generosamente, acompanhava-me em minhas 

primeiras aulas de Biometria Aplicada ao Melhoramento de Plantas; disciplina que, pouco depois, 

eu passaria a oferecer de modo sistemático em nosso programa de mestrado e doutorado na UFG.  

Felizmente, a história brindou-me com algumas oportunidades de agradecê-lo por tudo 

isso. Além do agradecimento especial em minha tese, em 2010, por ocasião de evento realizado em 

sua homenagem na Universidade Federal de Lavras (UFLA), tive outra boa oportunidade de fazê-

lo. O evento, estrategicamente intitulado “A genética quantitativa e de populações no Brasil”, teve 

uma programação de palestras tão somente com pesquisadores que haviam sido orientados daquele 

nosso “grande mestre”. Tive o privilégio de ser um dos convidados, e lá ministrei a palestra 

“Biometria em genética e melhoramento de plantas: tendências e inquietações”. Ao concluí-la, fiz-

lhe a seguinte homenagem:  

Obrigado Prof. Roland Vencovsky, um filósofo da Biometria, pela sua 
incomensurável contribuição, seu exemplo no exercício rigoroso da ciência e 
por sua generosidade, ao compartilhar conosco a sua privilegiada visão dessa 
área do conhecimento. 

 
Outra vez ocorreu em 2015, por ocasião do 8° Congresso Brasileiro de Melhoramento de 

Plantas (8º CBMP), em Goiânia, GO (Figura 4). Desta sorte, dividi com o colega Alexandre 

Siqueira, já professor na EA-UFG, o privilégio de postular, com êxito, a indicação de seu nome 

para o Prêmio Professor Ernesto Paterniani, outorgado pela Sociedade Brasileira de Melhoramento 

de Plantas (SBMP) a pessoas com destacada atuação no melhoramento genético de plantas no 

Brasil. Na oportunidade, depois de brevemente descrevermos seu currículo, concluímos assim a 

carta de indicação do nosso exitoso postulante ao prêmio:  

Por cerca de cinquenta anos o Professor Vencovsky vem dando contribuição 
ininterrupta para a ciência nacional e internacional, bem como para a formação 
qualificada de recursos humanos, não só para o Brasil, mas também para vários 
outros países da América Latina. Evidência disso se constata pelo sucesso alcançado 
por muitos de seus discípulos, que ocupam posições de destaque nas atividades de 
melhoramento genético de plantas, seja na iniciativa privada ou em instituições 
públicas de pesquisa ou universidades. Enfim, descrever virtudes profissionais, 
técnicas e científicas, associadas ao trabalho do Prof. Roland Vencovsky é uma 
tarefa infindável. Assim, por meio deste breve histórico, que deve também incluir a 
sua participação ativa na criação e consolidação de nossa sociedade científica – 
SBMP, da qual é sócio fundador, e na qualidade de discípulos deste grande 
“mestre”, admiradores de seu trabalho e da sua virtuosa natureza humana, 
reiteramos a nossa indicação do seu nome para concorrer a este honroso prêmio. 
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Figura 4. Uma das fotos comemorativas da homenagem ao professor Roland Vencovsky (sentado 

ao centro, ao lado do professor Lázaro Chaves), durante o 8° Congresso Brasileiro de 

Melhoramento de Plantas, em Goiânia, GO (agosto, 2015). 

 
O Professor Roland Vencovsky faleceu em 6 de julho de 2016, aos oitenta anos de idade; e 

também vítima de um câncer. Deixou-nos saudade e certo vazio autoral para a genética quantitativa 

e de populações no Brasil. Apesar disso, com mais de 75 teses e dissertações orientadas e acima de 

150 artigos científicos publicados, ele será sempre uma grande inspiração para eu seguir adiante na 

atividade acadêmico-científica. 

 

4.4  CURSOS EXTRACURRICULARES 

 

 Considerando a necessidade de permanente investimento em qualificação, durante a minha 

trajetória profissional tenho realizado vários cursos extracurriculares. Tais cursos cobriram, 

sobretudo, as áreas em que mais atuei como docente na EA-UFG, quais sejam: estatística e 

experimentação, genética e melhoramento, e produção e redação científica (Tabela 1). Como se 

observa nesta tabela, outras áreas como planejamento de pesquisa, metodologias de ensino, 

formação em ética pública e científica, além de capacitação em Inglês também foram 

contempladas. Além disso, ao longo desse tempo participei de quase uma centena de eventos 

técnico-científicos, incluindo congressos, simpósios, encontros, reuniões, jornadas, fóruns, 

workshops etc., que também contribuíram grandemente para essa qualificação. A Figura 5 ilustra 

uma destas inesquecíveis oportunidades de aprimoramento. 
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Tabela 1. Relação dos principais cursos extracurriculares realizados durante a formação 

profissional, essenciais para o aprimoramento profissional contínuo. 

Ano Curso 
Carga 

horária 
Instituição Cidade, país 

2017 Why & how to write a paper effectively 12 h PRPI,  UFG Goiânia, Brasil 

2017 Boas práticas em pesquisa 4h PRPI, UFG Goiânia, Brasil 

2015 Uso do software R na análise de experimentos 

varietais 

6 h Sociedade Bras. de Melh. 

de Plantas (SBMP) 

Goiânia, Brasil 

2015 Pesquisa e escrita de artigos de alto impacto 6 h SBMP Goiânia, Brasil 

2012 Redação do artigo científico 16 h PPGA, UFG Goiânia, Brasil 

2012 Aplicação de modelos mistos pela ferramenta R 24 h Embrapa Goiânia, Brasil 

2012 General English – Intermediate level 60 h LAL Language Centre Cape Town, South Africa 

2011 Gestão e apuração da ética pública 24 h Escola de Administração 

Fazendária (ESAF) 

Brasília, Brasil 

2011 Ética em pesquisa e redação científica 16 h PRPPG, UFG Goiânia, Brasil 

2009 I3Geo básico: aplicativo interativo de SIG online 12 h UFG, IESA Goiânia, Brasil 

2009 Espacialização de dados geográficos no Arcgis 12 h FG, IESA Goiânia, Brasil 

2009 Noções sobre o Google Earth 12 h UFG, IESA Goiânia, Brasil 

2007 Phenotypic and marker based analysis of multi-

environment trials 

40 h ESALQ/USP Piracicaba, Brasil 

2005 Estatística experimental: uma abordagem baseada 

no planejamento e análise usando aplicativos 

4 h Sociedade Internacional de 

Biometria / RBRAS 

Piracicaba, Brasil 

2003 Manejo sustentável e inventário florestal 16 h CREA-GO Goiânia, Brasil 

2002 Caminhos da ciência brasileira no século XXI 6 h Sociedade Brasileira de 

Genética (SBG) 

Ribeirão Preto, Brasil 

2002 Análise de marcadores moleculares em estudos 
populacionais 

6 h SBG Ribeirão Preto, Brasil 

2001 Experimentação agrícola no melhoramento 

genético de plantas 

20 h SBMP Goiânia, Brasil 

2000 Preparação de trabalhos científicos para publicação 20 h SBG Brasil 

2000 Capacitação de assessores de informação em P&D 40 h Embrapa Sede Brasil 

1999 Biometria de marcadores genéticos 40 h EA, CB / UFG Goiânia, Brasil 

1999 Introdução aos modelos de regressão não linear 20 h IB/UNESP Botucatu, Brasil 

1998 Melhoramento genético de cereais de inverno 20 h SBG Caxambu, Brasil 

1998 Planejamento de experimentos 60 h IME/USP São Paulo, Brasil 

1997 Curso de geoestatística 40 h FCAVJ-UNESP Jaboticabal, Brasil 

1997 Geoestatística 40 h EA-UFG Goiânia, Brasil 

1997 Estatística descritiva com base na variabilidade 
espacial 

32 h ESALQ/USP Piracicaba, Brasil 

1996 Marcadores moleculares em genética e evolução 20 h SBG Caxambu, Brasil 

1995 Métodos estatísticos aplicados / Programme de 

Recherche et D'enseignement en Statisque Appliquée 
56 h PRESTA / IME-UFG Goiânia, Brasil 

1995 Uso de marcadores moleculares na análise de 

diversidade 

20 h SBG Águas de Lindoia, Brasil 

1995 Morfometria multivariada: aplicações em 
sistemática 

20 h SBG Brasil 

1993 Técnicas de organização do trabalho intelectual 12 h FE/UFG Goiânia, Brasil 

1993 Introdução a técnicas de amostragem 45 h IMF/UFG Águas de Lindoia, Brasil 

1992 Planejamento e análise de experimentos 35 h UFMG - EV/UFG Goiânia, Brasil 

1991 Metodologia e análise de ensaios em rede interação 20 h UFG Goiânia, Brasil 

1991 Novas estratégias do ensino e aprendizagem 
tecnológica 

12 h Escola de Comunicação e 
Artes (ECA/USP) 

Goiânia, Brasil 

1991 Biologia populacional de plantas 20 h SBG Caxambu, Brasil 

1987 Curso de programação em computador 78 h O Programador Ltda. Goiânia, Brasil 

1983 Melhoramento e produção de milho 20 h EA/UFG Goiânia, Brasil 
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Figura 5. Registro do primeiro curso de Biometria de Marcadores Genéticos, oferecido na EA-UFG, 

ministrado pelo professor Roland Vencovsky (segundo à direita, em pé, ao lado dos 

professores Lázaro Chaves, Mariana Pires e José Branco Miranda Filho/Esalq-USP) e seu 

brilhante pupilo, professor Alexandre Siqueira Guedes Coelho (segundo à esquerda, em pé), 

com participação de pesquisadores, professores e estudantes de pós-graduação da UFG e de 

outras regiões do país (julho, 1999). 
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5   A CARREIRA DOCENTE NA UFG 

 
 Nesta seção discorro sobre o meu histórico profissional como docente da UFG, desde o 

meu primeiro contrato como professor substituto, em 1985, até a atualidade, já como professor do 

quadro efetivo. Trata-se aqui tão somente dos aspectos relacionados às contratações, progressão ou 

promoções obtidas na carreira durante esse período. Os produtos dessa atividade ficam para as 

próximas seções.  

 

5.1   PROFESSOR SUBSTITUTO/VISITANTE 

 
Ingressei-me como docente da UFG em 15 de junho de 1987, mediante Contrato Individual 

de Trabalho (processo n° 23070.04077/87-28), por prazo determinado de dois anos (até 

14/06/1989), na qualidade de Professor Substituto, classe Auxiliar, referência 1, em regime de 40 

horas, lotado na Escola de Agronomia/Departamento de Agricultura. Caracterizada a necessidade 

de minha permanência na EA-UFG, antes do vencimento, tive este contrato inicial de trabalho 

transformado em Contrato de Locação de Serviços de Professor Visitante, pelo prazo de dois anos, 

contados a partir da data de emissão da respectiva portaria – N° 01330, de 04 de abril de 1989, 

emitida pelo Magnífico Reitor da UFG, Prof. Joel Pimentel de Ulhôa. Poucos dias depois, em razão 

de eu já ser portador do título de Mestre, fui contemplado com alteração neste contrato, para 

constar Professor Visitante, classe Assistente, referência 1 – Portaria N° 01956, de 27/04/1989, da 

mesma Reitoria. A partir de 1° de dezembro do mesmo ano, mediante declaração anteriormente 

apresentada ao Departamento (em 11/10/89), de que não exercia quaisquer atividades remuneradas 

fora da UFG, passei ao regime de Dedicação Exclusiva (DE), estabelecido na Portaria N° 02614, de 

23/11/1989, também do Magnífico Reitor Prof. Joel Pimentel de Ulhôa. 

Conforme estabelecia a Portaria N° 01330, em 03 de abril de 1991, tive a rescisão do meu 

contrato de trabalho. Foi um momento de preocupação, em vista de os concursos públicos para 

docentes, em nível federal, estarem suspensos naquela época. Apesar disso, a minha motivação 

com a atividade acadêmico-científica era grande; prova disso foi que, como não havia outro 

professor para assumir as atividades que eu estava exercendo e para os alunos não ficarem sem 

aulas nas disciplinas que eu lecionava, sobretudo Estatística e Experimentação, continuei 

ministrando as aulas até que se consolidasse novo processo para contratação de professor. Em 17 

de abril seguinte, houve o processo seletivo simplificado (provas didática e de títulos apenas), 

tendo eu sido selecionado para novo contrato como Professor Visitante. Esse contrato (locação de 

serviços de professor visitante) já foi assinado por outro Magnífico Reitor da UFG – Prof. Ricardo 

Freua Bufáiçal, com início em 22 de abril de 1991 (Portaria N° 00699) e duração de quatro meses; 

e foi publicado no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 02 de maio de 1991.  
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Consta informar que meu esforço para garantir continuidade às aulas foi reconhecido pelo 

Prof. José Xavier de Almeida Neto, Diretor da EA-UFG na época, que solicitou à Pró-Reitoria de 

Administração e Finanças da UFG, providências no sentido de viabilizar “remuneração 

compatível” com a minha “decisiva contribuição” (termos entre aspas extraídos do respectivo 

ofício). A solicitação foi prontamente atendida pelo Pró-Reitor Prof. Nelson Cardoso do Amaral, 

em 22/05/1991, tendo me rendido a importância líquida de Cr$125.824,00 (cento e vinte e cinco 

mil, oitocentos e vinte e quatro cruzeiros). Isto me ajudou a poupar recursos para a incerteza que se 

apresentava diante de um contrato relativamente curto. Felizmente, em agosto do mesmo ano, tive 

o contrato prorrogado por mais quatro meses, até 31 de dezembro – Portaria N° 01565, de 

30/08/1991, também do Magnífico Reitor Prof. Ricardo Bufáiçal.  

Em 20 de dezembro de 1991, por meio de termo aditivo ao contrato de locação de serviços 

publicado no D.O.U. de 02/05/1991, prorrogou-se por mais três meses o contrato original; desta 

vez até 31 de março de 1992. No ano de 1992, os concursos públicos para contratação de docentes 

nas universidades federais brasileiras (IFES) voltaram a ser abertos; depois de longa suspensão 

durante boa parte do Governo Sarney. Então, prestei concurso para Professor Auxiliar na área de 

Entomologia Agrícola, do Departamento Fitossanitário da EA-UFG, tendo sido aprovado em sexto 

lugar; resultado, porém, insuficiente diante da disponibilidade de uma só vaga. Avalio como 

positiva a experiência, bem como o aproveitamento do concurso pela Escola, que levou à 

contratação do professor Marcos Gomes da Cunha, recém chegado de seu mestrado, na UFV, em 

área de maior especificidade ao concurso, fitopatologia.  

Em 30/03/1992, mediante Portaria N° 00632 (D.O.U. de 02/04/1992), do Magnífico Reitor 

Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, tive o prazo de vigência de meu contrato de trabalho novamente 

prorrogado. Desta vez por nove meses, até 31 de dezembro de 1992. A essa altura, eu associo as 

razões desse esforço de gestão, em torno das prorrogações sucessivas de meus contratos, com o 

fato de eu já representar contribuição bem relevante e, até certo ponto, imprescindível para a 

continuidade de certas atividades acadêmicas na EA-UFG. Eu já tinha bom reconhecimento de 

alunos, professores e demais membros da comunidade universitária, também em decorrência do 

apoio que oferecia para planejamento e análise estatística de dados experimentais. Nessa época, eu 

já iniciava um projeto de extensão nessa área. Aproveito a oportunidade para externar minha 

profunda gratidão a todos que estiveram envolvidos nesse esforço conjunto. Em especial, gostaria 

de nomear os professores Manoel Passos de Castro (in memoriam) e Domingos Tiveron Filho, 

enquanto chefes do Departamento de Agricultura, e Ronaldo Veloso Naves e José Xavier de 

Almeida Neto, como diretores da EA-UFG durante essa fase da minha carreira. Devo muito de meu 

crescimento profissional ao apoio recebido destes senhores.  

Ao final desse período, em 21/12/1992, mediante a Portaria N° 02341, também da Reitoria 

da UFG, obtive nova prorrogação por mais um ano, até 31 de dezembro de 1993. Vale lembrar que, 
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em 9 de dezembro de 1993, o Presidente da República Itamar Franco sancionou a Lei 8.745, que 

dispõe sobre contratações do Poder Executivo por tempo determinado, para atender “necessidade 

temporária do excepcional interesse público”. Em seu art. 4º estabelecia que as contratações de 

professor substituto ou visitante (meu caso) apenas poderiam ser feitas por tempo determinado e 

improrrogável de, no máximo, doze meses. Isto significava que a última portaria (N° 02341) 

estabelecera o prazo limite do meu contrato de trabalho. Ainda assim, mediante justificativa por 

extensão do período letivo, em razão de aplicação de exames de “segunda época”, o Magnífico 

Reitor Prof. Ricardo F. Bufáiçal, por meio da Portaria N° 002281 de 30/11/1993, concedeu-me 

última prorrogação adicional de trinta dias, até 31 de janeiro de 1994. Assim, fechava essa primeira 

fase da minha atuação como professor da UFG.  

Foram seis anos e sete meses de muita dedicação e trabalho, e, principalmente, de muita 

aprendizagem. O grande esforço em trabalho decorreu, sobretudo, pelas dificuldades inerentes ao 

início da carreira docente terem coincidido com o fechamento da minha dissertação de mestrado, 

defendida em dezembro de 1988. De qualquer modo, e talvez por isso, representou também período 

de grande crescimento profissional e da minha inserção definitiva no ambiente acadêmico-

científico. Quanto à impossibilidade de novas prorrogações em meu contrato de trabalho, 

naturalmente isto representava para mim certa instabilidade na perspectiva de continuar naquele 

ambiente com o qual tanto me identifiquei. Felizmente, contudo, depois dos longos anos sem 

concursos públicos nas IFES, em 23 de novembro de 1993, a UFG publicou seu Edital N° 04, com 

27 vagas para docentes. Entre elas, duas eram destinadas à EA-UFG, uma para a área de Solos e 

outra para Estatística e Melhoramento de Plantas. Era a minha maior chance dos últimos anos, e eu 

ainda haveria de agradecer muito por todas as dificuldades que experimentei nessa primeira fase, as 

quais me prepararam para o concurso que viria no início de 1994. 

 

5.2   PROFESSOR DO QUADRO EFETIVO 

 
Inscrevi-me no concurso público para a vaga de Professor Assistente do Departamento de 

Agricultura da EA-UFG, área de Estatística e Melhoramento de Plantas (Edital N°04/93 – D.O.U. 

de 24/11/93), no dia 22 de dezembro de 1993. Em 18 de fevereiro de 1994, recebi a homologação 

de minha inscrição, bem como a informação de que as provas seriam realizadas entre 01 e 05 de 

março do mesmo ano. Para a prova escrita, tivemos o sorteio do ponto “Delineamentos 

Experimentais”, assunto com o qual eu vinha lidando rotineiramente em minhas aulas e nas 

atividades de assessoria ao planejamento e análise de experimentos. Para a prova didática fui 

sorteado com o ponto “Recursos genéticos vegetais: origem, evolução e preservação”; e, como eu 

já disse, serei sempre grato pelas dificuldades vivenciadas na preparação de minhas aulas de 

Melhoramento de Plantas, durante o período em que atuei como professor substituto e visitante na 
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EA-UFG. Fui aprovado em primeiro lugar, com o colega e amigo de sempre, Edward Madureira 

Brasil, em segundo; também aprovado. Foi mesmo páreo muito duro; o desempenho dele valorizou 

sobremaneira esta minha conquista. Minha vantagem relativa, ao certo, decorreu da maior 

experiência prévia, por quase sete anos como docente, ministrando aulas sobre estes e outros 

conteúdos. Felizmente, ambos fomos aproveitados pela UFG; ele, um pouco depois, tendo se 

tornado um de seus professores de maior destaque. Tornou-se excelente gestor, tendo sido diretor 

da EA-UFG por dois mandatos, bem como Reitor da UFG, também por dois mandatos. Enfim, tê-

lo por perto foi sempre um grande privilégio. 

Fui nomeado, em caráter efetivo, para o cargo de Professor Assistente, Nível 1, em regime 

de Dedicação Exclusiva, mediante a Portaria N° 000930, de 04 de abril de 1994, do Magnífico 

Reitor Prof. Ary Monteiro do Espírito Santo. Esta portaria foi publicada no Diário Oficial em 

07/04/94. Iniciei de imediato as minhas atividades docentes, incluindo ensino – aulas e orientação 

de estudantes de graduação, pesquisa e extensão, bem como outras envolvendo administração e 

qualificação. Em outubro de 1995, eu já tinha meu estágio probatório em avaliação, tendo sido 

aprovado em reunião do Conselho Departamental/EA-UFG, de 17/11/95. Em 22 de novembro de 

1995, o mesmo Conselho homologou por unanimidade o parecer favorável da Comissão de 

Avaliação Interdepartamental da EA, aprovando meu Relatório de Estágio Probatório, com nota 

9,5, e recomendando minha nomeação em caráter definitivo para o quadro permanente de 

professores da UFG.  

Diante disso, apresentei solicitação de afastamento para cursar pós-graduação, em nível de 

doutorado, na ESALQ/USP, o que me foi concedido, mediante a Portaria N° 0456, de 26 de 

fevereiro de 1996, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG-UFG) / Prof. Dr. Valter 

Casseti. O período de afastamento inicialmente previsto foi de 01/03/1996 a 28/02/1999, isto é, três 

anos. Em 19 de maio de 1997, já durante o doutoramento, obtive Progressão Horizontal para o 

Nível 2 da classe de Professor Assistente – Portaria N° 1296 do Departamento de Pessoal (DP-

UFG), com efeito retroativo a partir de 07/04/1996; data em que completava o interstício de dois 

anos da minha nomeação. Percebendo a necessidade de prazo adicional para a conclusão 

qualificada do doutorado, solicitei e recebi concessão para mais um ano de afastamento, até 

28/02/2000; o que foi formalizado pela Portaria N° 0333, de 1º de março de 1999, da PRPPG-UFG 

/ Prof. Dr. José Luiz Domingues. Concluído o doutorado, de imediato postulei Progressão Vertical 

pela obtenção do título de Doutor, o que foi concedido mediante a Portaria N° 1333 do DP/UFG, 

de 25/09/2000. Assim, progredi diretamente da classe de Professor Assistente, Nível 2, DE, para a 

classe de Professor Adjunto, Nível 1, DE, com efeito retroativo a 19/05/2000, data da efetiva 

obtenção do título (defesa da tese). 

Na classe de Professor Adjunto, cumpri os quatro interstícios de dois anos, em cada nível 

de referência, tendo obtido progressões até a possibilidade de mudança da classe. Primeiramente, 
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foi me concedida Progressão Horizontal do Nível 1 para o Nível 2, via Portaria N° 1670 (DP-

UFG), de 25/10/2002, com efeito a partir de 19/05/2002. Na sequência, do Nível 2 para o Nível 3, 

mediante Portaria N° 3237 (DP-UFG), de 12/08/2004, com efeito a partir de 19/05/2004. E, depois, 

do Nível 3 para o Nível 4, pela Portaria N° 3003 (DP-UFG), de 20/11/2006, com efeito a partir de 

19/05/2006. Tendo alcançado o nível mais alto da classe, após dois anos no Nível 4 e com 

requisitos de produção acadêmica atendidos, postulei, com êxito, Progressão Vertical para a 

mudança de classe. Assim, mediante a Portaria N° 3368, de 30/09/2008, progredi para a classe de 

Professor Associado, Nível 1, com efeito retroativo a 19/05/2008.        

Na sequência vieram progressões horizontais dentro da classe de Professor Associado, o 

que também consegui alcançar dentro da previsão de interstícios de dois anos em cada nível. 

Assim, inicialmente me foi concedida Progressão Horizontal do Nível 1 para o Nível 2, da classe 

de Professor Associado, pela Portaria N° 4267 (DP-UFG), de 05/11/2010, com efeito a partir de 

19/05/2010. Cerca de dois anos depois, do Nível 2 para o Nível 3 da mesma classe, por meio da 

Portaria N° 4740 (DP-UFG), de 03/12/2012, com efeito a partir de 19/05/2012. Na sequência, 

progredi do Nível 3 para o Nível 4 da Classe D – Professor Associado, conforme a Portaria N° 

5297 (DP-UFG), de 18/11/2014, porém, com efeito a partir de 04/07/2014; a data do protocolo de 

abertura do processo de progressão, tal como prevê nova legislação em vigor (Lei 12.863, de 24 de 

setembro de 2013).  

No momento estou pleiteando nova progressão, agora à classe de Professor Titular, haja 

vista já ter completado o interstício de dois anos (04/07/2014 a 03/07/2016), também no último 

nível de Professor Associado, Classe D. Naturalmente, postular-se ao nível máximo da carreira do 

magistério superior requer, ainda, o cumprimento de requisitos acadêmico-científicos que submeto 

a esta avaliação, na expectativa de terem sido alcançados.  
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6      ATIVIDADES DE ENSINO 

 

6.1   AULAS 

 
  Nos dois momentos da minha carreira docente na UFG, antes como professor 

substituto/visitante e, depois, como pertencente ao quadro efetivo, ministrei aulas principalmente 

em disciplinas de formação metodológica para a pesquisa científica, na graduação, para o curso de 

Agronomia. Após meu retorno do doutorado, cada vez mais, tenho me dedicado ao nível de pós-

graduação, com atuação dirigida para dois programas: Programa de Pós-Graduação em Agronomia 

(PPGA) e Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas (PGMP). Assim, 

dividirei esta seção nestes dois níveis de atuação, graduação e pós-graduação.  

 

6.1.1  Graduação 

 
 Minha atuação no ensino de graduação no âmbito da EA-UFG tem sido orientada, 

sobretudo, pela oferta de disciplinas instrumentais para a formação dos estudantes no campo da 

pesquisa científica em agronomia. Assim, ao longo de todo o período estive basicamente envolvido 

com disciplinas da área de experimentação agrícola, planejamento e análise estatística de dados. 

Disciplinas como Técnicas Experimentais Agrícolas (TEA), da qual fui monitor quando estudante 

de graduação, Estatística e Experimentação, ou Experimentação e Estatística, foram, por muito 

tempo, a essência da minha atuação no ensino de graduação (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Relação de disciplinas ministradas no nível de graduação, ao longo da atividade docente 

na UFG (1987-2016), com indicação do curso atendido, carga horária, número de 

turmas (por ano / semestre) e número de alunos por turma. 

Anos Disciplina Curso 
Carga 

horária 

Turma(s) 

por ano 
N° de alunos/turma1 

1987-1989 Técnicas Experimentais 

Agrícolas (TEA) 

Agron. 60 1 ou 2 2, (3 / 2), (2 / 3)  

1987-1995 Estatística e Experimentação2 Agron. 96 2 ou 3 (35, 34), (55, 49), (55, 45), (50, 36), (46, 

42), (49, 40), (53, 60, 20), (62, 62, 17), 
(61, 62, 18)  

1989-1990 Agricultura Especial (cultura 
do arroz)2 

Agron. 30 2  (25, 24)*, (35, 37)*  

1990-1993 Melhoramento de Plantas2 Agron. 64 1 35, 27, 26, 28 

2000-2004 Estatística e Experimentação2 Agron. 96 2 a 4 (37, 36), (51, 36, 33), (34, 30, 47), (42, 

40), (42, 25, 37, 35) 
2005-2008, 

2010 

Experimentação e Estatística  Agron 80 1 ou 2 (41, 16), 28, 41, 33, 37 

2006-2007 Metodologia Científica e 
Téc. de Redação 

Agron 32 4 (41, 37 / 31, 32), (45, 46 / 55, 61) 

2011, 2013 Comunicação e Expressão 

Científica 

Engª de 

Alim. 

30 1 2, 2 

2009-2016 Metodologia Científica Agron. 32 2 a 4 (42, 40 / 31, 37), (39, 38 / 36, 37), (39, 

35), (36, 34), (47, 48), (42, 41), (30 / 41, 

42),       (40, 39) 
1 O valor apresentado indica o tamanho das sucessivas turmas nos respectivos anos; em anos com oferta da disciplina em duas ou mais 

turmas estes valores são apresentados entre parênteses, e o uso de “/” separa semestres dentro de ano (* indica um valor aproximado). 
2 Disciplinas anuais (ofertadas no regime seriado de graduação). 
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 Vale uma observação quando se refere às duas últimas disciplinas, de nomes quase 

idênticos, embora trocados. Desde 2005, no curso de Agronomia da UFG, tem-se utilizado a última 

nomenclatura – Experimentação e Estatística, em virtude de exposição de motivos que apresentei 

durante as discussões da reforma curricular que ocorreu naquele ano. Entendo que o processo 

ensino-aprendizagem melhora toda vez que aproximamos os conteúdos abstratos (teóricos), 

ministrados em aula, da realidade concreta (empírica) que vivenciamos (professores e alunos). Em 

geral, a estatística, como área da matemática, tem aplicação principal à análise de dados observados 

no mundo real; ou seja, previamente, precisamos obter ou coletar os dados. Isso é inerente às fases 

da pesquisa científica: concepção, planejamento, execução, análise e disseminação. Portanto, 

planejamento e execução – conteúdos relacionados à “experimentação”, naturalmente precedem a 

aplicação da “estatística” para a análise dos dados. Por isso, compreendo que se deve, em primeiro 

momento, abordar os princípios da experimentação, como estratégia de geração de dados de 

qualidade científica, e, só depois, discutir como analisá-los à luz dos procedimentos e aplicativos 

de estatística. Não se pode negar que muitas recomendações da experimentação tem base estatística 

(ex. dimensionamento de amostras, número de repetições etc.), mas, a rigor, essa área do 

conhecimento está mais afim ao contexto da filosofia da ciência. Já a “estatística”, apesar de sua 

função importante também no planejamento experimental, assume papel de destaque, sobretudo, 

quando os dados já foram obtidos. Não por acaso, Sir Ronald A. Fisher a definiu como 

“matemática aplicada a dados observados”. Assim, em meus cursos acerca desse tema, tenho 

procurado abordar, primeiramente, conceitos e princípios de experimentação, para só depois tratar 

dos métodos estatísticos para análise de dados, advindos, por exemplo, de delineamentos 

experimentais. Avalio que uma simples inversão de abordagem como essa pode ajudar 

profundamente nossos estudantes a compreenderem mais claramente a integração destas duas áreas 

do conhecimento no contexto da pesquisa científica. 

A partir de 2006, tenho atuado menos nessa área e ocupado boa parte de meu tempo no 

ensino de graduação com a disciplina Metodologia Científica. Similarmente, também já ofertei 

disciplinas correlatas como Comunicação e Expressão Científica, e Metodologia Científica e 

Técnicas de Redação, embora por menos tempo (Tabela 2). Nessa área o enfoque conceitual ganha 

caráter mais filosófico, o que avalio como indispensável para o desenvolvimento intelectual crítico 

de um estudante universitário. A parte mais operacional da disciplina enfatiza as diretrizes para 

elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos; seja de planejamento (ex. projetos de 

pesquisa), seja de divulgação científica (ex. relatórios de pesquisa, trabalhos acadêmicos de 

conclusão de curso, resumos e artigos científicos). Assim, tenho procurado apresentar as diretrizes 

filosóficas, conceituais e éticas, associadas às de organização e normalização dos trabalhos 

acadêmico-científicos, enfocando sua elaboração e apresentação escrita e, também, oral. 



Memorial  J. B. Duarte 
 

31 

 

Esses dois conjuntos de disciplinas (estatística experimental e metodologia científica) 

ocuparam, até hoje, 92% do meu esforço em carga horária dedicada à sala de aula, no nível de 

graduação. Embora isto me afaste um pouco da essência da agronomia, tenho o privilégio de, 

assim, atuar na formação universitária fundamental dos estudantes, buscando prepará-los para o uso 

crítico das informações científicas que acessam, bem como para o processo, em si, de produção de 

conhecimentos científicos. 

Também já atuei, em menor escala, diretamente na disciplina Melhoramento de Plantas, 

para o curso de Agronomia/UFG. Esta é oferecida do meio para o final do curso. Trabalhei com 

esta disciplina, sobretudo, antes de eu ir para o doutorado; o que me ajudou bastante a compreender 

o melhoramento genético vegetal de forma mais aplicada. Foram quatro anos de atuação nessa área. 

Hoje, o Setor de Melhoramento de Plantas na EA-UFG cresceu bastante em número de professores, 

inclusive suportando um programa de pós-graduação (PGMP-UFG), de modo que esta disciplina 

não me tem sido mais demandada. De qualquer forma, esta é a minha área de formação em 

mestrado e doutorado, e estou à disposição caso haja necessidade. Devo admitir, entretanto, a 

minha preferência pela área em que tenho atuado. 

Quando ainda vinculado ao Departamento de Agricultura/EA-UFG, tive o privilégio de 

colaborar também na disciplina Agricultura Especial, ofertada no último semestre do curso. Nessa 

oportunidade, em razão do afastamento do Prof. Paulo Alcanfor Ximenes, para cursar doutorado na 

UFV, lecionei os conteúdos relacionados à cultura do arroz; que eram ministrados por ele. Dele 

recebi o apoio necessário, incluindo material bibliográfico, para bem desempenhar esta função. A 

minha experiência na Embrapa Arroz e Feijão, durante o mestrado, também foi muito útil para que 

eu pudesse exercê-la com certa competência e desenvoltura. Ouso dizer que, muito em razão da 

participação nesta disciplina, é que fui lembrado algumas vezes para homenagens especiais dos 

discentes em suas cerimônias de formatura. É natural, pois, que professores de disciplinas básicas 

como Estatística e Metodologia Científica, a despeito da qualidade de sua docência, sejam menos 

lembrados nestes momentos do que quem participa do acabamento profissional dos discentes.  

Ao todo, no ensino de graduação, totalizaram-se cerca de 5.500 horas em sala de aula, e 

perto de 3.100 alunos atendidos nestas atividades. Este último número pode estar superestimado em 

razão de alunos que cursaram as disciplinas mais de uma vez. De qualquer modo, o objetivo aqui é 

avaliar o esforço despendido no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. A carga horária 

efetivamente dedicada a tais atividades está, em contrapartida, subestimada; pois não se considerou 

nesta estimativa o esforço em atividades acessórias (ex. correção de provas, revisão de textos, 

avaliação de outras atividades discentes, atendimento a alunos etc.). De qualquer modo, minha 

conclusão é sempre de um esforço muito recompensador, seja pela possibilidade de assistir o 

desenvolvimento de nossos estudantes, seja pela oportunidade de, cada vez mais, ganhar maior 

expertise na nossa área de atuação. De fato, o exercício da docência é, antes de tudo, um privilégio 
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para qualquer professor. Se ele acessar esta compreensão, a atividade docente é, sim, uma forma de 

lograr momentos de felicidade. Enfim, eu tenho me realizado muito, profissional e pessoalmente, 

com essa escolha que fiz. 

 

6.1.2  Pós-graduação 

 
 No nível de pós-graduação, a minha atividade docente na UFG tem atendido dois cursos, 

ambos em nível de mestrado e doutorado: Programa de Pós-Graduação em Agronomia (PPGA) e 

Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas (PGMP). O segundo resultou 

de desmembramento do PPGA, em 2010; até então, as atividades correlatas constituíam uma área 

de concentração no primeiro programa.  

No PPGA, comecei ofertando a disciplina Metodologia Científica, logo que cheguei de 

meu doutorado em 2000, com carga horária de 30 horas (Tabela 3) e atendendo todas as áreas de 

concentração do programa naquela época, inclusive Genética e Melhoramento. Desde 2009, esta 

disciplina tem sido ofertada no PPGA com carga horária de 45 horas, leve modificação de conteúdo 

e nome alterado para Metodologia da Pesquisa Científica. A partir de 2010, com o referido 

desmembramento, tenho ofertado-a em conjugação com a disciplina Metodologia Científica, no 

âmbito do PGMP. Neste Programa ofereço ainda a disciplina Biometria, com 60 horas, a qual teve 

origem como Biometria Aplicada ao Melhoramento de Plantas, em 2001; ainda no PPGA. A partir 

de 2011 assumi também a disciplina Estatística Experimental I, no âmbito do PPGA, atendendo 

suas atuais três áreas de concentração – Fitossanidade, Produção Vegetal e Solo e Água. Assim, 

atuo como docente permanente no PGMP e como docente colaborador no PPGA.  

 
Tabela 3. Relação de disciplinas ministradas em nível de pós-graduação, ao longo da atividade 

docente na UFG (1987-2016), com indicação do curso atendido, carga horária, número 

de turmas por semestre e número de alunos por turma. 

Anos Disciplina Curso Nível 
Carga 

horária 

Turma(s) 

por ano 
N° de alunos/turma1 

2011-2016 Estatística Experimental I PPGA Ms / Dr 60 1 24, 47, 48, 32, 28, 20 

2010-2016 Biometria PGMP Ms / Dr 60 1 14, 23, 13, 7, 14, 17, 11 

2010-2016 Metodologia Científica  PGMP Ms / Dr 45 1 ou 2 15, 23, 12, (8 / 7), 7, (11 / 

11), (6 / 7) 

2009-2016 Metodologia da Pesquisa 

Científica 

PPGA Ms / Dr 45 1 ou 2 32, 21, 2, 46, (52 / 4), 28,      

(38 / 5), (18 / 4) 

2000-2008 Metodologia Científica PPGA Ms / Dr 30 1 33, 24, 25, 29, 36, 21, 24, 28, 
25 

2001-2009 Biometria Aplicada ao 

Melhoramento de Plantas 

PPGA Ms / Dr 60 1 10, 9, 14, 10, 7, 6, 9, 7, 12 

1993 Métodos de Melhoramento  MGMP2 Ms 4 1 10* 

1988 Estatística Experimental  Zootecnia Espec. 20 1 15* 

1 O valor indica o tamanho das sucessivas turmas nos respectivos anos. Em anos com oferta da disciplina em duas ou mais turmas, estes 
valores são apresentados entre parênteses; e o uso de “/” separa semestres dentro de ano (* indica um valor aproximado). 

2 Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas/UFG, criado em 1985. Este curso, em 1993, foi transformado em Programa de Pós-
Graduação em Agronomia (PPGA), para comportar outras áreas de concentração e os níveis de mestrado e doutorado. Em 2010, o 

desmembramento de uma dessas áreas resultou no Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas (PGMP).  
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Minha atuação nesse nível de ensino enfoca, portanto, disciplinas com conteúdo 

instrumental para a prática da pesquisa científica. Tem sido grande privilégio estudar e me preparar 

nessas áreas, bem como atuar na formação e preparação metodológica de futuros pesquisadores. Ao 

todo, totalizam-se quase 2.500 horas de aulas e, aproximadamente, 1.000 alunos atendidos nessas 

atividades de pós-graduação; sobretudo em nível stricto sensu, incluindo mestrado e doutorado.  

Tive outras atuações mais breves no início da carreira, seja como docente de Estatística 

Experimental para um curso de especialização em Zootecnia, oferecido pela Escola de Veterinária, 

em 1988; seja como colaborador na disciplina Métodos de Melhoramento, no âmbito do Mestrado 

em Genética e Melhoramento de Plantas, em 1993. Nesta oportunidade, atuei ministrando 

conteúdos relacionados ao melhoramento de espécies de reprodução vegetativa, como cana-de-

açúcar, batata, batata doce, mandioca, banana etc., cujos métodos de melhoramento genético são 

voltados para a obtenção de clones.  

Sem qualquer demérito à atuação no ensino de graduação, é no nível de pós-graduação que 

somos mais exigidos e instigados a deixar nossas “zonas de conforto” profissionais. Logo, o 

privilégio da docência enquanto instrumento de aprendizagem contínua fica ainda mais aumentado; 

haja vista que neste nível, mais frequentemente, o nosso repertório de conhecimentos é insuficiente 

para atender a demandas de nossos estudantes. Assim, precisamos nos qualificar permanentemente, 

e ganhamos, com isso, retornos pessoais muito positivos nesse processo.  

 

6.1.3  Curso internacional 

 
 No final do ano de 2012, fiz parte de uma missão internacional que muito tenho orgulho de 

reportar. Trata-se do curso “Técnicas de Experimentação Agrícola”, que oferecemos, em parceria 

com a Embrapa e o Ministério das Relações Exteriores / Agência Brasileira de Cooperação (ABC), 

a pesquisadores do Instituto de Investigações Agropecuárias de Moçambique (IIAM). O curso foi 

realizado em Nampula, Moçambique, em novembro daquele ano, no âmbito de um importante 

programa de transferência de tecnologias da Embrapa para aquele país – Programa ProSavana. Tive 

como parceiro, nas atividades de planejamento e execução do curso, o colega Dr. Jaison Pereira de 

Oliveira, pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão. Conforme já justifiquei no item 6.1.1, 

planejamos e preparamos o curso em duas etapas: a primeira abordando planejamento de 

experimentos agronômicos, com ênfase em delineamentos experimentais; e a segunda tratando de 

métodos estatísticos para análise de dados de experimentos agrícolas. Efetivamente, realizamos 

apenas a primeira etapa, em 40 horas (nota: o respectivo certificado registra erroneamente 30 

horas); a segunda, por falha na viabilização da estrutura computacional mínima, infelizmente, 

acabou não sendo implementada. De qualquer forma, o retorno que tivemos dos organizadores e 

dos pesquisadores participantes (Figura 6) foi impressionante e muito positivo; tendo, inclusive, 
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segundo os próprios organizadores, superado em muito as expectativas anteriormente levantadas. 

Enfim, retornei daquele país, ainda tão carente em tecnologias agropecuárias, com a clara sensação 

de que realizamos ali um grande trabalho de cooperação.  

 

 

Figura 6. Foto de encerramento do curso internacional “Técnicas de Experimentação Agrícola”, 

oferecido a pesquisadores do Instituto de Investigações Agropecuárias de Moçambique 

(IIAM), como parte do Programa ProSavana, patrocinado pela Embrapa e Ministério 

das Relações Exteriores/Agência Brasileira de Cooperação, em Nampula, Moçambique, 

em novembro de 2012. À esquerda, o colega Jaison Pereira de Oliveira, pesquisador na 

Embrapa Arroz e Feijão, que junto comigo ministrou parte das aulas do curso. 

 

O material didático do curso (1ª etapa) pode ser acessado on line em minha página pessoal, 

vinculada ao portal da EA-UFG na internet: <https://www.agro.ufg.br/p/8121>. Este espaço, 

inclusive, é utilizado a cada semestre para eu disponibilizar o material didático de minhas aulas, 

nas diversas disciplinas que ofereço, seja em graduação ou pós-graduação. Embora eu possa fazer 

isto em espaço restrito aos meus alunos, tenho preferido disponibilizar o resultado de minhas 

reflexões didáticas para toda a comunidade que se interesse pela temática com a qual trabalho. 

Assim, não são raros os depoimentos que já recebi de profissionais de outras instituições (ex. 

professores, pesquisadores e estudantes), que acessam e utilizam esse material de apoio. Também 

neste espaço, disponibilizo meu currículo profissional, perfil no Google Acadêmico, além de 

publicações ou “links” para aquelas com maior demanda da comunidade científica. 

 

6.2  ORIENTAÇÕES 

 
Entre os muitos retornos positivos da carreira docente, poucos se comparam àquele que 

experimentamos ao ver o “brilho no olhar” de um estudante que nos procura em busca de 
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aperfeiçoamento profissional. Tudo começa na primeira abordagem; logo depois vem a preparação 

de um plano de trabalho, seguido de sua execução, e, por fim, a elaboração e apresentação do 

relatório monográfico, muitas vezes acompanhado também de exposição oral. Obviamente, falo 

daquele estudante cujo propósito não é apenas obter uma linha a mais em seu currículo, ou mesmo 

um título para se posicionar melhor no mercado de trabalho. Falo daqueles para quem essa 

credencial é mera consequência de seu esforço de aprimoramento profissional e pessoal. Estes nos 

enchem de orgulho durante o processo de orientação e, sobretudo, ao defenderem os seus trabalhos 

finais; pois, em geral, nos surpreendem com o tamanho do progresso que alcançam, às vezes, em 

muito pouco tempo de estudos. Como egressos, na maior parte dos casos, estes continuam a nos 

orgulhar pelo apoio relativamente pequeno que lhes demos. Em suma, ao longo da minha atividade 

docente na UFG totalizei cerca de oitenta orientações, incluindo os níveis de graduação e pós-

graduação. 

 

6.2.1  Graduação 

 

Minhas atividades de orientação na EA-UFG, em nível de graduação, envolveram 

principalmente iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso (Tabela 4). Em menor 

número, também foram orientados estudantes em monitorias relacionadas às disciplinas que tenho 

oferecido nesse nível (Estatística e Experimentação, Melhoramento de Plantas e Metodologia 

Científica). Assim, totalizaram-se 43 orientações, distribuídas em: 18 em iniciação científica (IC), 

outras 18 em trabalhos de conclusão de curso (TCC) e mais sete em atividades de monitoria (MO). 

Alguns estudantes participaram em mais de uma destas atividades (ex. IC e TCC, dois trabalhos de 

IC), ou estiveram sob minha orientação por períodos mais extensos (ex. Neucy Nunes Santos Jr – 

quatro anos de IC, mais um ano de TCC). Em todas estas atividades, o retorno pessoal que tenho 

experimentado, em decorrência do crescimento profissional que posso perceber nestes meus 

pupilos e discípulos, é extremamente gratificante.  

Em virtude da minha atuação mais voltada para a pesquisa agronômica, tenho 

acompanhado mais atentamente o desenvolvimento daqueles que se enveredam pelo caminho dos 

estudos mais avançados, via pós-graduação. Então, é natural perceber que boa parte deles veio 

mesmo da atividade de iniciação científica. Logo, investir nesse tipo de atividade é essencial para 

garantir, aos nossos graduandos, maior probabilidade de sucesso nos processos seletivos dos 

programas de pós-graduação espalhados pelo país e pelo mundo.  
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Tabela 4. Relação de estudantes e trabalhos orientados em nível de graduação, na EA-UFG. 

N° 
Nome Título do trabalho Ano Tipo de 

trabalho1 

1 José Silva Rodrigues Tolerância de germoplasma de soja à deterioração de grãos na 
colheita em período de elevada pluviosidade 

2014/ 
2016 

IC 

2 José Orlando Pereira Sales Densidade de semeadura em soja e perdas de grãos por 

deterioração na colheita sob altos índices pluviométricos 

2015/ 

2016 

IC 

3 Ricardo Ferreira Oliveira Monitoria de Metodologia Científica 2014 MO 

4 Elias Miguel de Carvalho 

Júnior 

Efeito da densidade de semeadura sobre perdas de grãos por 

deterioração na colheita de soja em altos índices pluviométricos 

2014 IC 

5 Ana Letycia Basso Garcia Caracterização de cultivares de soja transgênicas e convencionais 

quanto aos teores de óleo e proteína no grão 

2010 IC 

6 Fernando Alan Sommer Monitoria de Estatística e Experimentação 2008 MO 
7 Luiz Antônio Cardoso 

Júnior 

Caracterização de cultivares de soja transgênicas e convencionais 

quanto ao teor de óleo e proteína no grão 

2007-10 IC 

8 Dhiogo Albert R. Santos Teor de proteína em cultivares de soja transgênicas e 
convencionais 

2007 IC 

9 Neucy Nunes Santos Jr Teor e qualidade de óleo e proteína em linhagens de soja 

recomendadas para a região central do Brasil; Estágio: Monsoy 
Ltda.  

2004-08 IC, TCC 

10 João Paulo de Oliveira 

Santos 

Monitoria de Experimentação e Estatística 2006 MO 

11 Cássia Moabe de Paula Monitoria de Estatística e Experimentação 2005 MO 

12 Roberth Tcharles 

Schegoschesk 

Monitoria de Estatística e Experimentação 2004 MO 

13 Alexandre Augusto Pessoa 

Chaves 

Comparação de modelos de regressão para estudos de estabilidade 

e adaptabilidade fenotípicas em soja (Glycine max (L.) Merrill) 

2002 IC 

14 Mansuêmia Alves Couto Estudo da diversidade genética de caracteres juvenis em progênies 
de pequizeiro (Cariocar brasiliense Camb.); Estágio Curricular 

2002 IC, TCC 

15 Igor Martins Santos Relatório de Estágio Curricular na empresa Goiatuba Álcool Ltda.  2002 TCC 

16 Alexandre Augusto Pessoa 
Chaves 

Estudo da interação genótipos x ambientes em soja com ênfase na 
recomendação de cultivares para o Centro-Oeste brasileiro 

2001 IC 

17 Igor Martins Santos Avaliação de híbridos intervarietais de milho de alta qualidade 

protéica (QPM) em duas localidades e duas épocas de plantio 

2000 IC 

18 Gustavo de Almeida 

Veloso 

Relatório de Estágio Curricular junto às empresas Planagri e Jalles 

Machado Açucar e Álcool S/A 

1996 TCC 

19 Rogério Augusto Bremm 
Soares 

Relatório de Estágio Curricular nas empresa Planagri S/A e Jalles 
Machado Açúcar e Álcool S/A 

1996 TCC 

20 Américo José dos Santos 

Reis 

Monitoria de Estatística e Experimentação 1995 MO 

21 Sílvia Sobral Costa Relatório de Estágio Curricular na área de melhoramento genético 

de milho na Planagri S/A 

1995 TCC 

22 Danilo Couto  Monitoria de Estatística e Experimentação 1993 MO 
23 Marcelo de Souza Jardim Monitoria: Estatística e Experimentação; Adaptabilidade e 

estabilidade de rendimento de genótipos de soja para Goiás e DF; 

Estágio Curricular: CoperJava Ltda. 

1992-94 MO, IC, 

TCC 

24 José Juvenal A Júnior Relatório de Estágio Curricular na Cooperativa CoperJava Ltda. 1994 TCC 

25 Marcelo de Souza Jardim Monitoria de Melhoramento de Plantas 1993 MO 

26 Ricardo de Andrade 

Machado 

Relatório de Estágio Curricular junto à empresa Franco Plan 

Projetos Agropecuários Ltda. 

1993 TCC 

27 Marcos Antônio Linhares Relatório de Estágio Curricular na empresa Pioneer Sementes 
Ltda. 

1993 TCC 

28 André Luiz da Mota 
Ferreira 

Relatório de Estágio Curricular na empresa Pioneer Sementes 
Ltda. 

1993 TCC 

29 Jales Rodrigues de Souza Monitoria: Estatística e Experimentação; Estudo da adaptação 

produtiva de genótipos de soja para Goiás e Distrito Federal; 
Estágio Curricular: Sementes Agroceres S/A. 

1990-93 MO, IC, 

TCC 

30 Jaison Pereira de Oliveira Monitoria de Melhoramento de Plantas 1991-92 MO 

31 Cleone Barbosa Pinto Monitoria: Estatística e Experimentação 1991 MO 

32 João Carlos Ragagnin Relatório de Estágio Curricular junto à Cooperativa Comigo Ltda. 1992 TCC 

33 Gilmar Soares Barbosa Relatório de Estágio Curricular junto à empresa Nomura Bras 
Estabelecimento Agropastoril Ltda. 

1992 TCC 

34 João Américo Alves 

Martins 

Relatório de Estágio Curricular junto à empresa Planagri 

Empreendimentos Agropecuários Ltda. 

1992 TCC 

35 Sílvia Agripina G. e Silva Monitoria de Melhoramento de Plantas 1990 MO 

36 Luiz Alberto Pessoni Relatório de Estágio Curricular junto à empresa Planagri 
Empreendimentos Agropecuários S/A 

1990-91 TCC 

37 Adriano Stephan Nascente Monitoria de Estatística e Experimentação 1989-90 MO 

38 Francisco P Moura Neto Relatório de Estágio Curricular na Embrapa – CNPAF 1988-89 TCC 

39 Assis Marinho de Carvalho Relatório de Estágio Curricular na Embrapa – CNPAF 1988-89 TCC 
1 IC: Iniciação Científica; MO: Monitoria; TCC: Trabalho de Conclusão de Curso.  
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6.2.2  Pós-graduação 

 

Minhas orientações, em nível de pós-graduação, estão concentradas principalmente na 

modalidade stricto sensu, estando bem distribuídas entre mestrado e doutorado (Tabela 5). Se 

considerarmos também as orientações em andamento, o número de doutorados é um pouco 

superior; o que reflete, em parte, um nível mais qualificado de orientação, para o qual eu tenho sido 

demandado no âmbito de nossos programas de pós-graduação. Isso é um privilégio, mas, ao mesmo 

tempo uma grande responsabilidade, para a qual tenho tentado responder de forma bastante 

comprometida. A referência de teses por mim orientadas, entre as melhores no âmbito de nossos 

programas de pós-graduação (PGMP e PPGA), a meu ver, é um indicativo de que tenho respondido 

satisfatoriamente a esse compromisso. 

Em resumo, totalizaram-se 24 orientações concluídas: 11 em nível de doutorado (uma delas 

em coorientação); 10 em nível de mestrado (uma em coorientação); e 3 em monitorias de pós-

graduação (Tabela 5). Nesta última modalidade, hoje extinta na UFG (em razão do crescimento da 

pós-graduação na instituição e destinação de seus recursos para a oferta de bolsas adicionais aos 

respectivos programas), fui contemplado antes mesmo de atuar nesse nível de ensino (1992 a 

1995). Isso porque a atividade assemelhava-se ao que hoje se conhece como “estágio de docência” 

(exigência atual para bolsistas Capes), em que o estudante de pós-graduação atuava juntamente 

com um professor de graduação, em disciplinas correlatas à sua formação stricto sensu. Neste caso, 

tive três excelentes monitores que colaboraram comigo na disciplina Estatística e Experimentação, 

ofertada para o curso de graduação em Agronomia. Dois deles, hoje, são pesquisadores doutores da 

Embrapa Arroz e Feijão; Flávio Breseghello, que inclusive chegou à chefia geral deste centro de 

pesquisa, e Jaison Pereira de Oliveira, a quem já me referi ao reportar sobre o curso internacional 

que, juntos, ministramos em Moçambique.  
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Tabela 5. Relação de estudantes e trabalhos orientados em nível de pós-graduação, com indicação 

do tema estudado e tipo de trabalho que esteve sob orientação. 

N° Nome Título do trabalho Ano 
Tipo de trabalho 

/ Instituição 

1 Odilon Peixoto de 
Morais Júnior 

Seleção recorrente genômica como estratégia para aceleração de 
ganhos genéticos em arroz 

2016 Tese (Dr) /P 
GMP-UFG 

2 Rodrigo Gomes 
Branquinho 

Regionalização e dimensionamento de rede experimental para 
avaliação genotípica de arroz de terras altas 

2016 Tese (Dr) / 
PGMP-UFG 

3  Mariana Vaz 

Bisneta 

Influência do tipo de crescimento, época e densidade de semeadura 

em caracteres morfoagronômicos de cultivares de soja 

2015 Dissertação (Ms) / 

PGMP-UFG 
4 Cláudio Roberto 

Cardoso de Godoi 

Divergência genética e predição de valores genotípicos em soja 2014 Tese (Dr) / 

PGMP-UFG 

5  Victor Alves 
Ribeiro 

Caracterização genética de atributos do desenvolvimento radicular 
em algodoeiro herbáceo (Gossypium hirsutum L.) 

2014 Dissertação (Ms) / 
PGMP-UFG 

6 Renata Sá Oliveira Fatores edafoclimáticos determinantes da interação de genótipos com 
ambientes em cana-de-açúcar 

2013 Dissertação (Ms) / 
PGMP-UFG 

7 Luiz Antônio 

Cardoso Júnior 

Uso de ferramentas de geoprocessamento para obtenção de mapas de 

recomendação de cultivares para a Macrorregião Sojícola 3 do Brasil 

2013 Dissertação (Ms) / 

PGMP-UFG 

8 Aracelle Assunção Avaliação de parâmetros genéticos relacionados à seleção de famílias 

de cana-de-açúcar 

2011 Tese (Dr) / 

PPGA-UFG 

9 Keyla de Oliveira 
Ribeiro 

Caracterização de germoplasma de soja quanto aos teores de 
proteína, óleo e ácidos graxos 

2011 Tese (Dr) / 
PPGA-UFG 

10 Emerson Noleto 

Silva 

Análise de medidas repetidas em ensaios varietais de cana-de-açúcar 2011 Dissertação (Ms) / 

PPGA-UFG 
11 Rodrigo Gomes 

Branquinho 

Interação genótipo x ambiente em soja com ênfase na estratificação 

ambiental para a região central do Brasil 

2011 Dissertação (Ms) / 

PPGA-UFG 

12 Mansuêmia Alves 
Couto 

Controle genético da resistência ao agente causal da ramulose no 
algodoeiro herbáceo 

2009 Tese (Dr) / 
PPGA-UFG 

13 Cláudio Takao 

Karia 

Caracterização genética e morfoagronômica de germoplasma de 

Stylosanthes guianensis (Aubl.) SW. 

2008 Tese (Dr) / 

PPGA-UFG 
14 Cristiane Rachel 

de Paiva Felipe 

Métodos de predição e estimação de valor genotípico e estratificação 

ambiental para avaliação e recomendação de cultivares 

2008 Tese (Dr) / 

PPGA-UFG 

15 Waldir Camargos 
Júnior e Silva 

Seleção de descritores mínimos e estabelecimento de coleções 
nucleares em Capsicum spp. 

2008 Tese (Dr) / 
PPGA-UFG 

16 Cláudia Oliveira 

Rosa 
(coorientação) 

Interação de genótipos com ambientes em clones experimentais de 

cana-de-açúcar no Estado de Goiás 

2008 Dissertação (Ms) / 

PPGA-UFG 

17 Lizz Kezzy de 

Morais 
(coorientação) 

Adaptabilidade e estabilidade fenotípica em soja nos Estados de 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

2005 Tese (Dr) / 

PPGA-UFG 

18 Roberto Miranda 

Pacheco 

Estratificação de ambientes em cerrados do Brasil Central para fins 

de seleção e recomendação de cultivares de soja 

2004 Tese (Dr) / 

PPGA-UFG 
19 Adilson Santos 

Martins 

Aplicação de sistema de informações geográficas no estudo da 

interação de genótipos com ambientes 

2004 Dissertação (Ms) / 

PPGA-UFG 

20 Waldir Camargos 
Júnior e Silva 

Comparação de métodos estatísticos para estudo da adaptabilidade e 
estabilidade fenotípica 

2004 Dissertação (Ms) / 
PPGA-UFG 

21 Adriano Borges de 

Oliveira 

Interação de genótipos com ambientes em linhagens experimentais 

de soja (Glycine max (L.) Merrill 

2002 Dissertação (Ms) / 

PPGA-UFG 
22 Jaison Pereira de 

Oliveira 

Monitoria de pós-graduação em disciplina de graduação – Estatística 

e Experimentação 

1995 Monitoria – PG 

23 Flávio Breseghello Monitoria de pós-graduação em disciplina de graduação – Estatística 
e Experimentação 

1993 Monitoria – PG 

24 Alexandre S. G. 

Coelho 

Monitoria de pós-graduação em disciplina de graduação – Estatística 

e Experimentação 

1992 Monitoria – PG 

25 Emílio Eduardo 

Alvarenga 

Monitoria de pós-graduação em disciplina de graduação – Estatística 

e Experimentação 

1992 Monitoria – PG 

 
 

 

Faço ainda questão de registrar duas outras orientações de mestrado não concluídas; pois, 

embora tais estudantes não tenham terminado suas dissertações (um deles por problemas de saúde), 

ambos conseguiram postos de trabalho relacionados às atividades que exerceram nesse período. 

Ademais, atualmente estou trabalhando na revisão final de um artigo científico a ser submetido a 

publicação, já em Inglês, que foi derivado de uma destas orientações. Logo, na minha avaliação, 
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efetivamente não foram orientações perdidas. Por fim, registro também mais oito orientações em 

andamento: cinco de doutorado e três de mestrado, uma destas em coorientação (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Relação de estudantes e trabalhos em orientação, no nível de pós-graduação, com 

indicação do tema, ano de início e tipo de trabalho em andamento. 

Nome Título do trabalho Ano 
Tipo de trabalho / 

Instituição 

Germano Martins 

Ferreira Costa Neto 

Modelagem edafoclimática da interação genótipo x ambiente como 

instrumento de apoio à seleção de linhagens de arroz de terras altas 

2015 Dissertação (Ms) / 

PGMP-UFG 

Helma Cronemberger Estudo de heterose e características de alogamia para obtenção de 

híbridos de arroz 

2015 Tese (Dr) /  

PGMP-UFG 

Rafael Ferreira Montes Espacialização da interação de genótipos com ambientes em cana-
de-açúcar 

2015 Dissertação (Ms) / 
PGMP-UFG 

Saulo Muniz Martins Genética de caracteres relacionados ao desenvolvimento radicular 

do algodoeiro e sua associação com mecanismos fisiológicos de 
tolerância à seca 

2015 Tese (Dr) /  

PGMP-UFG 

Anderson Monteiro 
Caires 

Interação genótipo x ambiente em sorgo com ênfase na definição 
de rede de ensaios para a região central do Brasil 

2014 Tese (Dr) /  

PGMP-UFG 

Lenio Urzeda Ferreira Tolerância de germoplasma de soja à deterioração de sementes e 

grãos por excesso de chuva na colheita 

2014 Tese (Dr) /  

PGMP-UFG 

Victor Alves Ribeiro 

(coorientação) 

Caracterização genética e agronômica de germoplasma de 

algodoeiro quanto à resistência a nematoide (Meloidogyne 

incognita) 

2014 Tese (Dr) /  

PGMP-UFG 

Giselle Santos Davi Estudo da herança da resistência à Ferrugem Polissora em milho 2012 Tese (Dr) /  

PGMP-UFG 

 

Embora naturalmente eu avalie todas essas minhas orientações com viés muito positivo, 

vale destacar algumas que receberam reconhecimento externo diferenciado. Entre elas, está a tese 

intitulada “Caracterização genética e morfoagronômica de germoplasma de Stylosanthes guianensis 

(Aubl.) SW.”, defendida pelo pós-graduando Cláudio Takao Karia, em 2008, que recebeu menção 

honrosa da Capes pela classificação entre as três melhores teses de Ciências Agrárias I, no 

concurso Prêmio Capes de Tese 2010 (Figura 7). Primeiramente, em 2009, o trabalho foi 

selecionado no âmbito do PPGA; depois como a melhor tese da área na UFG; e, então, foi 

encaminhada para o concurso nacional. Em nível de campo, a pesquisa foi desenvolvida na 

Embrapa Cerrados, instituição à qual o estudante estava vinculado como pesquisador (hoje ele é 

seu Chefe-geral); e sua parte laboratorial (análises genéticas), foi implementada na UFG, sob a 

coorientação do colega professor Dr. Alexandre Siqueira Guedes Coelho.  

Em 2015, com destaque alcançado em nível local, tive outra orientação de doutorado 

selecionada para concorrer ao prêmio Capes de Teses; desta vez no âmbito do PGMP. A tese, 

intitulada “Divergência genética e predição de valores genotípicos em soja”, foi defendida pelo 

engenheiro agrônomo Cláudio Roberto Cardoso de Godoi, egresso de nossos cursos de graduação e 

mestrado, na UFG, e hoje ocupante do cargo Gerente de Pesquisa Soja – Melhorista Sênior, na 

Nidera Sementes, uma das empresas líderes no mercado de sementes de variedades de soja.  
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Figura 7. Matéria publicada no caderno Ciência e Tecnologia do Jornal UFG, fazendo referência à 

menção honrosa concedida pela Capes, à tese do discente Cláudio Takao Karia, 

orientado do professor João B. Duarte no PPGA-UFG. Fonte: Jornal UFG, ano VI, n. 46, 

jun. 2011. Disponível em: <https://jornalufgonline.ufg.br/up/243/o/Jornal_UFG_46.pdf>. 

 

Posso assegurar que, por muitas vezes, eu estendi o meu expediente na UFG, sacrifiquei 

finais de semanas e feriados, o próprio convívio familiar, o lazer e até mesmo alimentação e 

atividades físicas regulares, em troca da “embriaguês” desses fascinantes encontros com estudantes 

ávidos por interlocução técnico-científica. Também posso assegurar que meu balanço pessoal de 

tudo isso é que tem valido muito a pena “acompanhar o voo destes meus discípulos”; estimulando-

os, instigando-os e exercitando com eles a aprendizagem; até que consigam, independentemente 

(por si só), construírem suas próprias histórias, quase sempre ainda mais belas do que nós, 

orientadores, temos conseguido fazer. E é exatamente isso que nos honra na tarefa de orientar: “que 

o(a) nosso(a) discípulo(a) nos supere!”. Assim, seguimos também nos superando nessa interação 

com os nossos pupilos. 

 

  

https://jornalufgonline.ufg.br/up/243/o/Jornal_UFG_46.pdf
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7 ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS 

 

7.1 PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

7.1.1  Artigos científicos 

 
 Toda minha produção científica, na forma de artigos publicados em periódicos 

especializados, resultou do meu ingresso na universidade, seja como estudante de pós-graduação, 

seja como docente do magistério superior. Para ilustrar, meus dois primeiros artigos, publicados na 

Revista Brasileira de Genética em 1991 e 1992, foram derivados da minha dissertação de mestrado; 

daí, a coautoria com minha orientadora, Drª Maria José O. Zimmermann (Tabela 7).  

Uma vez inserido no ambiente acadêmico, comecei também a ter produções em 

colaboração com outros autores, sobretudo em decorrência de apoio no planejamento e análise 

estatística de dados experimentais. Uma quantidade considerável de artigos dos quais sou coautor 

tem origem nesse tipo de colaboração. Um exemplo disso é o terceiro deles, publicado em 1994, 

em coautoria com o saudoso Professor Emérito da UFG e da Escola de Agronomia, o professor 

Peter Ernst Sonnenberg; no qual demonstramos ausência de efeito da poda das ramas sobre a 

produtividade da abobrinha “Menina Brasileira”. O trabalho imediatamente posterior, também 

publicado em 1994, resultou de atividade semelhante com pesquisadores do programa de 

melhoramento de soja da Emgopa, os colegas Renato Barbosa Rolim e Pedro Manoel F. de 

Oliveira, para quem, juntamente com meu orientado em iniciação científica, o bolsista Jales 

Rodrigues de Souza, fizemos análises de adaptabilidade e estabilidade de rendimento, com 

finalidade de subsidiar o processo de recomendação de cultivares de soja para Goiás e Distrito 

Federal.  

Os dois artigos seguintes, um publicado em 1994 e outro em 1995, novamente derivaram 

da minha dissertação de mestrado. O segundo deles publicado na prestigiosa revista americana 

Crop Science. Este artigo, sobre o qual já comentei ao reportar sobre o meu mestrado (item 4.1), 

tenho entre um dos mais importantes da minha produção científica, inclusive por ser um dos mais 

citados (40 citações no Google Acadêmico). Daí em diante vem uma série de artigos resultantes da 

minha interação com outros pesquisadores, principalmente colaborando com eles no planejamento 

e/ou análise estatística de dados da pesquisa. Nesse caso colaborei em áreas mais diversificadas; 

por exemplo, em tecnologia de sementes, fitotecnia, e manejo e conservação do solo (ex. artigos 7 a 

12, na Tabela 7). 

 Após o ingresso e conclusão do doutorado, minha produção científica ganhou caráter mais 

específico, voltada, sobretudo, para a área biométrica, em interface com o melhoramento de plantas 

e a genética quantitativa. Então, a partir de 2000, são publicados os artigos principais derivados da 

minha tese de doutorado (ex. 14, 15 e 24, na Tabela 7); assim como outros advindos de 

colaborações científicas que estabeleci a partir desse período (ex. 13, 16, 17 e 18).  
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Tabela 7. Listagem de artigos publicados em periódicos científicos ou publicações seriadas durante 

a carreira acadêmica na UFG, com o respectivo número de citações (NC)
1
. 

N° Referência (Autores, Título, Revista, volume, número, páginas inicial-final, ano de publicação) NC 

1 DUARTE, JB; ZIMMERMANN, MJO. Selection of locations for common bean (Phaseolus vulgaris L.) 
germplasm evaluation. Revista Brasileira de Genética, v.14, p.765-770, 1991. 

19 

2 DUARTE, JB; ZIMMERMANN, MJO. Comparison of three methods used for the study of adaptation and 

phenotypic stability in the common bean (Phaseolus vulgaris L.). Revista Brasileira de Genética, v.15, p.125 - 136, 
1992. 

10 

3 SONNENBERG, PE; BORGES, JD; DUARTE, JB. Efeitos da poda de rama na produção de abobrinha (Cucurbita 

moschata) cv. 'Menina Brasileira'. Anais da Escola de Agronomia e Veterinária da UFG, v.24, p.117-121, 1994. 

- 

4 DUARTE, JB; ROLIM, RB; OLIVEIRA, PMF; SOUZA, JR. Adaptabilidade e estabilidade de rendimento de 

genótipos de soja (Glycine max (L.) Merrill), nas condições de Goiás e Distrito Federal. Anais da Escola de 

Agronomia e Veterinária da UFG, v.24, p.90-109, 1994. 

8 

5 DUARTE, JB; ZIMMERMANN, MJO. Adaptabilidade e estabilidade de rendimento de genótipos de feijoeiro 

comum. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.29, p.25-32, 1994. 

27 

6 DUARTE, JB; ZIMMERMANN, MJO. Correlation among yield stability parameters in common bean. Crop 

Science, v.35, p.905-912, 1995. 

40 

7 AMABILE, RF; GARCIA, J; DUARTE, JB; SILVA, JCS; FARIAS NETO, AL. Superação de dormência em 

sementes de feijão-bravo-do-Ceará (Canavallia brasiliensis). Anais da Escola de Agronomia e Veterinária da 
UFG, v.25, p.69-76, 1995. 

2 

8 MATTEUCCI, MBA; GUIMARÃES, NNR; DUARTE, JB; TIVERON FILHO, D. Determinação do melhor 

tratamento para a superação da dormência em guariroba – Syagrus oleracea (Mart) Becc. Anais da Escola de 
Agronomia e Veterinária da UFG, v.25, p.149-153, 1995. 

2 

9 XIMENES, PA; SANTOS, G; NASCIMENTO, JL; FREITAS, LC; CAMARANO, L; DUARTE, JB. Comparação 

entre variedades/linhagens de arroz (Oryza sativa L.) irrigado. Anais da Escola de Agronomia e Veterinária da 
UFG, v.25, p.31-40, 1995. 

- 

10 AMABILE, RF; CARVALHO, AM; DUARTE, JB; FANCELLI, AL. Efeito de épocas de semeadura na fisiologia 
e produção de fitomassa de leguminosas nos cerrados da região do Matogrosso de Goiás. Scientia Agricola, v.53, 

p.296-303, 1996. 

18 

11 REIS FILHO, JS; DUARTE, PHM; LINHARES, MA; SOUZA, HD; DUARTE, JB. Avaliação de métodos de 
homogeneização para a classificação comercial do milho. Boletim de Pesquisa Emater-GO, v. 5, p.1-16, 1999. 

- 

12 GARCIA, J; VELOSO, VRS; DUARTE, JB; KAMADA, T. Eficiência de produtos alternativos no controle de 

Zabrotes subfasciatus, e seus efeitos sobre a qualidade das sementes de Phaseolus vulgaris. Pesquisa Agropecuária 
Tropical, v.30, p.39-42, 2000. 

3 

13 YOKOMIZO, GKI; DUARTE, JB; VELLO, NA. Correlações fenotípicas entre tamanho de grãos e outros 

caracteres em topocruzamentos de soja tipo alimento com tipo grão. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.35, 
p.2235-2241, 2000. 

19 

14 DUARTE, JB; VENCOVSKY, R.; DIAS, CTS. Estimadores de componentes de variância em delineamento de 

blocos aumentados com tratamentos novos de uma ou mais populações. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.36, 
p.1155-1167, 2001. 

4 

15 DUARTE, JB; VENCOVSKY, R. Estimação e predição por modelo linear misto com ênfase na ordenação de 

médias de tratamentos genéticos. Scientia Agricola, v.58, p.109-117, 2001. 

36 

16 GARCIA, J; DUARTE, JB; FRASSETO, EG. Superação de dormência em sementes de sansão-do-campo 

(Mimosa caesalpiniaefolia L.). Pesquisa Agropecuária Tropical, v.32, p.29-31, 2002. 

8 

17 SOUSA JÚNIOR, EE; DUARTE, JB; CHAVES, LJ. Estabilidade fenotípica em goiabeira (Psidium guajava L.) 
com ênfase em peso de fruto, precocidade e período de colheita. Pesquisa Agropecuária Tropical, v.32, p.103-109, 

2002. 

9 

18 DUARTE, JB; PINTO, RMC. Biplot AMMI graphic representation of specific combining ability. Crop Breeding 
and Applied Biotechnology, v.2, p.161-169, 2002. 

5 

19 PACHECO, RM; DUARTE, JB; ASSUNÇÃO, MS; NUNES JUNIOR, J; CHAVES, AAP. Zoneamento e 

adaptação produtiva de genótipos de soja de ciclo médio de maturação para Goiás. Pesquisa Agropecuária 

Tropical, v.33, p.23-27, 2003. 

12 

20 OLIVEIRA, JP; MOREIRA JÚNIOR, WN; DUARTE, JB; CHAVES, LJ; PINHEIRO, JB. Genotype-environment 

interaction in maize hybrids: an application of the AMMI model. Crop Breeding and Applied Biotechnology, v.3, 
p.185-192, 2003. 

4 

21 MORAIS, LK; PINHEIRO, JB; MOURA, MF; AGUIAR, AV; DUARTE, JB; CARBONELL, SAM; ZUCCHI, 

MI; MOURA, NF. Estabilidade e adaptabilidade de cultivares de soja em diferentes épocas de semeadura 
utilizando a metodologia AMMI. Bioscience Journal, v.19, p.5-12, 2003. 

- 

22 OLIVEIRA, AB; DUARTE, JB; PINHEIRO, JB. Emprego da análise AMMI na avaliação da estabilidade 

produtiva em soja. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.38, p.357-364, 2003. 

57 

23 OLIVEIRA, JP; CHAVES, LJ; DUARTE, JB; BRASIL, EM; FERREIRA JUNIOR, LT; RIBEIRO, KO. Teor de 

proteína no grão em populações de milho de alta qualidade proteica e seus cruzamentos. Pesquisa Agropecuária 

Tropical, v.34, p.45-51, 2004. 

28 
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N° Referência (Autores, Título, Revista, volume, número, páginas inicial-final, ano de publicação) NC 

24 DUARTE, JB; VENCOVSKY, R. Spatial statistical analysis and selection of genotypes in plant breeding. 
Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.40, p.107-114, 2005. 

17 

25 PACHECO, RM; DUARTE, JB; VENCOVSKY, R; PINHEIRO, JB; OLIVEIRA, AB. Use of supplementary 

genotypes in AMMI analysis. Theoretical and Applied Genetics, v.110, p.812-818, 2005. 

37 

26 REIS, AJS; CHAVES, LJ; DUARTE, JB; BRASIL, EM. Prediction of hybrid means from a partial circulant 

diallel table using the ordinary least square and the mixed model methods. Genetics and Molecular Biology, v.28, 

p.314-320, 2005. 

10 

27 MARCHÃO, RL; BRASIL, EM; DUARTE, JB; GUIMARÃES, CM; GOMES, JA. Densidade de plantas e 

características agronômicas de híbridos de milho sob espaçamento reduzido entre linhas. Pesquisa Agropecuária 

Tropical, v.35, p.93-101, 2005. 

60 

28 JACOBSON, TKB; GARCIA, J; SANTOS, SC; DUARTE, JB; FARIAS, JG; KLIEMANN, HJ. Influência de 

fatores edáficos na produção de fenóis totais de taninos de duas espécies de Barbatimão (Stryphnodendron sp.). 
Pesquisa Agropecuária Tropical, v.35, p.163-169, 2005. 

20 

29 FERREIRA, MAJF; QUEIROZ, MA; VENCOVSKY, R; DUARTE, JB. Pré-melhoramento de uma população de 

melancia com sistema misto de reprodução. Pesquisa Agropecuária Tropical, v.36, p.131-139, 2006. 

3 

30 SILVA, WCJ; DUARTE, JB. Métodos estatísticos para estudo de adaptabilidade e estabilidade fenotípica em soja. 

Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.41, p.23-30, 2006. 

107 

31 OLIVEIRA, JP; CHAVES, LJ; DUARTE, JB; RIBEIRO, KO; BRASIL, EM. Heterosis for oil content in maize 
populations and hybrids of high quality protein. Crop Breeding and Applied Biotechnology, v.6, p.113-120, 2006. 

18 

32 OLIVEIRA, AB; DUARTE, JB; CHAVES, LJ; COUTO, MA. Environmental and genotypic factors associated 

with genotype by environment interactions in soybean. Crop Breeding and Applied Biotechnology, v.6, p.79-86, 
2006. 

10 

33 KARIA, CT; DUARTE, JB; ARAÚJO, ACG. Desenvolvimento de cultivares do gênero Brachiaria (Trin.) Griseb. 

no Brasil. Documentos/Embrapa Cerrados, v.163, p.1-58, 2006. 

25 

34 OLIVEIRA, JP; CHAVES, LJ; DUARTE JB; BRASIL, EM; RIBEIRO, KO. Qualidade física do grão em 

populações de milho de alta qualidade protéica e seus cruzamentos. Pesquisa Agropecuária Tropical, v.37, p.233-

241, 2007. 

10 

35 RESENDE, MDV; DUARTE, JB. Precisão e controle de qualidade em experimentos de avaliação de cultivares. 

Pesquisa Agropecuária Tropical, v.37, p.182-194, 2007. 

300 

36 MORELLO, CL; DUARTE, JB; SILVA FILHO, JL; FREIRE, EC; SUASSUNA, ND. Interação genótipo x 
ambiente em linhagens de algodoeiro desenvolvidas para condições de Cerrado. Revista Brasileira de Oleaginosas 

e Fibrosas, v.12, p.89-95, 2008. 

- 

37 SILVA, AEFE; DIAS, MJ; DIAS, DSO; DUARTE, JB; ANDRADE, JRA.Influência do momento da inseminação 
artificial sobre a fertilidade e o sexo da cria de novilhas da raça Nelore. Ciência Animal Brasileira, v.9, p.997-1003, 

2008. 

2 

38 OLIVEIRA, FS; ROCHA, MR; DUARTE, JB; TEIXEIRA, RA; MACHADO, VO. Efeito de produtos químicos e 
naturais sobre o controle de Pratylenchus spp. e Meloidogyne javanica em cana-de-acúcar. Agrociencia 

(Montevideo), v.12, p.31-39, 2008. 

- 

39 PACHECO, RM; DUARTE, JB; SOUZA, PIM; SILVA, SA; NUNES JUNIOR, J. Key locations for soybean 
genotype assessment in Central Brazil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.44, p.478-486, 2009.  

18 

40 COUTO, MA; DUARTE, JB; MORELLO, CL; SUASSUNA, ND; OLIVEIRA, AB. Inheritance of resistance to 

Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides in cotton. Crop Breeding and Applied Biotechnology, v.10, p.65-
73, 2010. 

9 

41 FELIPE, CRP; DUARTE, JB; CAMARANO, LF. Estratificação ambiental para avaliação e recomendação de 

variedades de milho no Estado de Goiás. Pesquisa Agropecuária Tropical, v.40, p.186-199, 2010. 

11 

42 FELIPE, CRP; DUARTE, JB. Comparison of estimation and prediction methods of genotypic means in maize 

variety trials. Crop Breeding and Applied Biotechnology, v.10, p.147-153, 2010. 

1 

43 SILVA, WCJ; CARVALHO, SIC; DUARTE, JB. Identification of minimum descriptors for characterization of 
Capsicum spp. germplasm. Horticultura Brasileira, v.31, p.190-202, 2013. 

2 

44 YOKOMIZO, GKI; DUARTE, JB; VELLO, NA; UNFRIED, JR. Análise AMMI da produtividade de grãos em 

linhagens de soja selecionadas para resistência à ferrugem asiática. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.48, 

p.1376-1384, 2013. 

8 

45 BRANQUINHO, RG; DUARTE JB; SOUZA, PIM; SILVA NETO, SP; PACHECO, RM. Estratificação ambiental 

e otimização de rede de ensaios de genótipos de soja no Cerrado. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.49, p.783-
795, 2014. 

3 

46 SILVA, EN; DUARTE, JB; REIS, AJS. Seleção da matriz de variância-covariância residual na análise de ensaios 

varietais com medidas repetidas em cana-de-açúcar. Ciência Rural, v.45, p.993-999, 2015. 

1 

47 YOKOMIZO, GKI; DIAS, JSA; DUARTE, JB. Avaliação fenotípica e genotípica e desempenho de estabilidade 

em cultivares de bananeiras no Amapá. Revista de Agricultura, v.91, p.203-215, 2016. 

- 

48 OLIVEIRA, MAC; DUARTE, JB; MORELLO, CL; SUASSUNA, ND; OLIVEIRA, AB. Mixed inheritance in the 
genetic control of ramulosis (Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides) resistance in cotton. Genetics and 

Molecular Research, v.15, p.1-9, 2016. 

- 

1 Citações contabilizadas na plataforma “Meu Perfil no Google Acadêmico”. Acesso em: 24 fev. 2017. 

Disponível em: <https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=aX26gQEAAAAJ>.  
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Com o início de minha participação na pós-graduação da EA-UFG, começam, então, as 

publicações associadas às minhas orientações de mestrado e doutorado (ex. 19, 22 e 25), bem como 

aquelas advindas das interações que desenvolvi com outros estudantes e professores nesse mesmo 

ambiente acadêmico (ex. 20, 21, 23, 26 e 29). A colaboração na análise de dados em outras áreas, 

embora em menor proporção, também continuou por algum tempo. Os artigos 27, 28, 37 e 38 são 

exemplos disso, estando relacionados às áreas de fitotecnia, edafologia e bioquímica de plantas de 

Cerrado, zootecnia e nematologia, respectivamente. Toda a produção científica restante, mais 

recente, tem foco mais específico e está relacionada à área de biometria aplicada ao melhoramento 

genético de plantas; seja derivada das orientações de mestrado e doutorado (ex. artigos 30, 32, 33, 

39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 e 48), seja das colaborações que tenho com outros melhoristas e 

geneticistas quantitativos (ex. 31, 34, 35, 36, 44 e 47).  

Entre as últimas publicações, devo destacar o artigo N° 35 – Precisão e controle de 

qualidade em experimentos de avaliação de cultivares, publicado em 2007, numa feliz coautoria 

com o Dr. Marcos Deon Vilela de Resende; pesquisador da Embrapa Florestas, atualmente também 

professor visitante na UFV, de amplo reconhecimento nacional e internacional e atuação nas áreas 

de estatística e genética biométrica. Quando da elaboração do manuscrito, sugeri a ele (primeiro 

autor) que prestigiássemos a revista Pesquisa Agropecuária Tropical, da EA-UFG, com o propósito 

de impactá-la favoravelmente com um artigo metodológico de alta qualidade. O retorno disso não 

podia ter sido melhor: atualmente este é o artigo mais citado da revista PAT. Também é, entre as 

minhas publicações, o artigo mais citado (300 citações no Google Acadêmico, em 24 fev. 2017). 

Nesse trabalho propusemos uma nova abordagem para a avaliação da qualidade de ensaios 

varietais. Comumente, pesquisadores lançam mão, tão somente, do coeficiente de variação 

experimental para fazer esta avaliação. Recomendamos, então, que se considere, além da 

magnitude da variação residual, também o número de repetições e o controle genético dos 

caracteres sob seleção. Uma estatística que combina simultaneamente tais atributos, de forma 

adequada, é a acurácia seletiva; tendo, por isso, sido recomendada. A adoção dessa abordagem nos 

trabalhos de seleção em melhoramento de plantas tem sido bastante satisfatória, para não dizer 

impressionante. No 7° Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas – CBMP (última edição 

do evento com publicação de resumos expandidos), contabilizei 60 citações deste artigo, em cerca 

de 850 resumos publicados nos anais do congresso (disponível em: http://www. 

sbmp.org.br/7congresso/anais)
1
. Logo, entendemos que este é um artigo de alto impacto, embora 

isto não seja captado, nem contabilizado, pelos indicadores hegemônicos de desempenho 

acadêmico em vigência. 

                                                           
1 A busca que resultou no referido número de citações baseou-se nos termos: “Resende e Duarte (2007)”, “Resende & Duarte 

(2007)”, “Resende and Duarte (2007)”, “Rezende e Duarte (2007)”, “Rezende & Duarte (2007)” e “Rezende and Duarte (2007)”. 

 

http://www/
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Entre os artigos publicados ainda merecem destaque, pelo número de citações recebidas, 

dois trabalhos derivados de orientações concluídas em nível de mestrado. O primeiro, com 107 

citações no Google Acadêmico (acesso em: 7 fev. 2017), veio da dissertação do estudante Waldir 

Camargos Júnior e Silva, e o outro, com 57 citações, derivou da dissertação de Adriano Borges de 

Oliveira. Outro artigo resultante de colaboração em análise estatística de dissertação de mestrado, 

do estudante Robélio Leandro Marchão, que foi orientado do Prof. Edward Madureira Brasil, está 

entre os cinco trabalhos mais citados do meu currículo nesta base bibliográfica. Seguem suas 

referências:  

SILVA, W. C. J.; DUARTE, J. B. Métodos estatísticos para estudo de adaptabilidade e 

estabilidade fenotípica em soja. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.41, p.23-30, 2006. 

OLIVEIRA, A. B.; DUARTE, J. B.; PINHEIRO, J. B. Emprego da análise AMMI na 

avaliação da estabilidade produtiva em soja. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.38, 

p.357-364, 2003. 

MARCHÃO, R. L.; BRASIL, E. M.; DUARTE, J. B.; GUIMARÃES, C. M.; GOMES, J. 

A. Densidade de plantas e características agronômicas de híbridos de milho sob 

espaçamento reduzido entre linhas. Pesquisa Agropecuária Tropical, v.35, p.93-101, 

2005. 

 

Para concluir esta seção, embora não seja possível produzir aqui uma interpretação sucinta 

sobre o conteúdo de todos esses artigos, arriscarei a destacar aspectos breves que julgo relevantes 

em alguns deles. Por exemplo, o primeiro dos artigos acima (Silva & Duarte, 2006) tem sido 

amplamente citado, sobretudo por representar excelente revisão sobre uma série de métodos usados 

para esse tipo de estudo. Duarte & Zimmermann (1995) justifica o seu impacto pela apresentação 

das propriedades de dependência/independência entre estimadores usuais de adaptabilidade e 

estabilidade fenotípica. Duarte et al. (1994) elucidam um critério original de escolha da ordem dos 

parâmetros de regressão para avaliação de adaptabilidade e estabilidade fenotípica. Assim, 

causamos surpresa ao justificar, por exemplo, que o coeficiente de regressão da resposta genotípica 

à qualidade ambiental, comumente tido como parâmetro de seleção, não reúne tal propriedade; 

pois, independentemente de seu valor, este apenas indica a classe de ambientes para a qual os 

genótipos estáveis (selecionados por outro parâmetro) devem ser recomendados. Em Duarte & 

Vencovsky (2001) identifica-se clara ruptura paradigmática, contrária à retórica predominante de 

que, sob balanceamento, não se altera o ranking dos genótipos ao assumi-los como efeitos fixos ou 

aleatórios; ficou demonstrado que não é bem assim, caso haja alguma estruturação genética entre 

eles. Por último, em Duarte & Vencovsky (2005), evidenciamos os riscos da seleção genotípica sob 

condições de correlação espacial entre parcelas.  
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7.1.2  Resumos em eventos técnico-científicos 

 
 Outro tipo de produção científica relevante no ambiente acadêmico são os resumos 

apresentados e publicados em anais de eventos técnico-científicos. Durante o período em que atuo 

como docente da UFG, tive a oportunidade de dividir com colegas professores, estudantes de 

graduação e de pós-graduação, bem como com pesquisadores de outras instituições, a coautoria de 

108 resumos; 52 na modalidade simples (Tabela 8) e 56 resumos expandidos (Tabela 9).  

Esse tipo de produção, embora naturalmente de menor validade científica, pelo fato de, em 

geral, não passar pelo rigoroso crivo da revisão por pares (peer review system), tem grande 

importância acadêmica, sobretudo, para a iniciação de estudantes na atividade de divulgação 

científica. Também funciona como primeira aproximação para submetermos nossas ideias à 

apreciação de especialistas diversos que se dirigem aos eventos técnicos e científicos. A partir 

dessa interlocução, tais ideias podem ser revisadas e aprimoradas, de modo a ganhar maior 

justificação e consistência para se estruturarem num artigo robusto, que possa ser submetido a 

periódicos científicos. Enfim, este é um dos principais caminhos pelo qual introduzimos estudantes 

sob nossa orientação no debate acadêmico do nosso campo de estudo. Ademais, vários dos artigos 

listados na Tabela 7 tiveram suas versões preliminares apresentadas na forma de resumos, simples 

ou expandidos, em congressos científicos. Por isso, valorizo muito também esta produção.  
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Tabela 8. Lista de resumos simples publicados em anais de eventos técnico-científicos, em 

coautoria com estudantes, professores e/ou pesquisadores de outras instituições. 
 

Nº Referência (autores, ano, título, veículo de publicação, evento e local) 

1 Bisneta, M. V.; J. B. Duarte et al. 2015. Associação entre produtividade e caracteres morfoagronômicos em soja como função do 

tipo de crescimento e época de semeadura. In: Anais: 8º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Goiânia. 

2 Davi, G. S.; J. B. Duarte et al. 2015. Capacidade de combinação para produtividade de grãos entre linhagens elite de milho. In: 

Anais: 8º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Goiânia. 

3 Ribeiro, V. A.; J. B. Duarte et al. 2015. Caracterização do desenvolvimento radicular em algodoeiro herbáceo por meio de 
sistema de rizotrons. In: Anais: 8º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Goiânia. 

4 Branquinho, R. G.; A. B. Heinemann; J. B. Duarte et al. 2015. Regionalização de áreas produtoras de arroz de terras altas no 

Brasil Central. In: Anais: 8º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Goiânia. 

5 Costa Neto, G. M. F.; J. B. Duarte et al. 2015. Simulação de interação 'genótipo x ambiente' para arroz de terras altas em cenários 

de aumento da temperatura do ar. In: Anais: 8º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Goiânia. 

6 Branquinho, R. G.; A. P. Castro; J. M. Colombari Filho; J. B. Duarte et al. 2014. Poder de discriminação de genótipos e 
representatividade de locais utilizados na avaliação de arroz de terras altas. In: Resumos:7º Seminário Jovens Talentos. Santo 

Antônio de Goiás. 

7 Ribeiro, V. A.; J. B. Duarte et al. 2013. Inibidores de etileno no inicio da fase reprodutiva aumentam a produtividade de fibra do 
algodoeiro. In: Anais do X Conpeex da UFG - Seminário de Pós-Graduação. Goiânia. 

8 Garcia, A. L. B.; J. B. Duarte et al. 2011. Teor e qualidade de óleo e proteína em germoplasma de soja cultivado na região central 

do Brasil. In: Anais: Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas, 6. Buzios. 

9 Santos Junior, N. N.; J. B. Duarte; J. P. Oliveira et al. 2006. Épocas de semeadura e teor de óleo em cultivares de soja 

recomendadas para a região central do Brasil. In: Resumos do Congresso Brasileira de Soja. Londrina. 

10 Dias, M. J.; D. S. O. Dias; A. E. F. E. Silva; J. B. Duarte. 2006. Influência do momento da inseminação artificial sobre a 
proporção de sexo em novilhas da raça Nelore submetida ao protocolo de inseminação artificial em tempo fixo (IATF). In: 

Resumo da 43ª Reunião Anual da Soc. Bras. de Zootecnia. João Pessoa. 

11 Santos Junior, N. N.; J. B. Duarte et al. 2006. Teor de óleo de proteína em genótipos de soja cultivados na região central do 

Brasil. In: Resumos do VIII Conpeex da UFG. Goiânia. 

12 Morello, C. L.; J. B. Duarte; E. C. Freire et al. 2005. Adaptabilidade e estabilidade de linhagens finais de algodoeiro em Goiás. 
In: Anais: 3° Congreso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Gramado. 

13 Ribeiro, K. O.; L. J. Chaves; J. P. Oliveira; J. B. Duarte et al. 2005. Avaliação do teor de proteína no grão de linhagens de soja 

em duas diferentes épocas de semeadura. In: Resumos Jornada Científica da Pós-Graduação na EA-UFG. Goiânia. 

14 Silva, W. C. J.; J. B. Duarte. 2005. Comparação de métodos estatísticos para estudo da adaptabilidade e estabilidade fenotípica. 

In: Resumos Jornada Científica da Pós-Graduação na EA-UFG. Goiânia. 

15 Pacheco, R. M.; J. B. Duarte; S. A. Silva et al. 2005. Consistência temporal da estratificação de ambientes para recomendação de 
cultivares de soja em clima tropical. In: Resumos Jornada Científica da Pós-Graduação na EA-UFG. Goiânia. 

16 Pacheco, R. M.; J. B. Duarte; S. A. Silva et al. 2005. Locais-chave para avaliação de genótipos de soja na região central do 

Brasil. In: Resumos Jornada Científica da Pós-Graduação na EA-UFG. Goiânia. 

17 Martins, A. S.; J. B. Duarte; J. Nunes Júnior et al. 2005. Mapas de adaptabilidade de genótipos de soja de ciclo tardio usando um 

sistema de informações geográficas. In: Resumos Jornada Científica da Pós-Graduação na EA-UFG. Goiânia. 

18 Felipe, C. R. P.; J. B. Duarte; S. M. Teixeira et al. 2005. Tipificação dos cafés de Goiás visando a certificação de origem. In: 
Resumos Jornada Científica da Pós-Graduação na EA-UFG. Goiânia. 

19 Morais, L. K.; M. F. Moura; R. Vencovsky; J. B. Duarte et al. 2004. Adaptabilidade e estabilidade fenotípica em soja utilizando 

regressão não-linear. In: Resumos 50° Congresso Brasileiro de Genética. Florianópolis. 

20 Oliveira, J. P.; Ribeiro; L. J. Chaves; J. B. Duarte et al. 2004. Avaliação da qualidade física do grão em populações de milho de 

alta qualidade protéica e seus cruzamentos. In: Resumos 50° Congresso Brasileiro de Genética. Florianópolis. 

21 Oliveira, J. P.; L. J. Chaves; J. B. Duarte; Ribeiro et al. 2003. Avaliação do teor de lisina e triptofano no grão em populações de 
milho de alta qualidade protéica e seus cruzamentos. In: 49° Congresso Brasileiro de Genética. Águas de Lindóia. 

22 Carvalho, S.; L. Bianchetti; J. B. Duarte; Porto et al. 2003. Caracterização morfológica da coleção de Capsicum spp. mantida pela 

Embrapa Hortaliças. In: Resúmes IV Simposio de Recursos Genéticos para América Latina y el Caribe. Rio de Janeiro. 

23 Morello, C. L.; E. C. Freire; J. B. Duarte. 2003. Comportamento de cultivares de algodão (Gossipium hirsutum L.) no cerrado do 

Estado de Goiás. In: Anais: IV Brasilian Congress of Cotton. Goiânia. 

24 Chaves, A. A. P.; J. B. Duarte; P. M. F. O. Monteiro et al. 2003. Estabilidade e adaptabilidade fenotípicas em soja no estado de 
Goiás: um paralelo entre o modelo de regressão linear simples e a análise AMMI. In: 49° Congresso Brasileiro de Genética. 

Águas de Lindóia. 

25 Oliveira, A. B.; J. B. Duarte; J. B. Pinheiro et al. 2003. Fatores ambientais e genotípicos associados à interação de genótipos com 
ambientes em soja. In: 49° Congresso Brasileiro de Genética. 

26 Oliveira, E.; J. B. Pinheiro; J. B. Duarte; M. G. Cunha et al. 2003. Reação de genótipos de soja (Glycine max (L.) Merrill) ao 

complexo de doenças de final de ciclo. In: Anais: 36º Congresso Brasileiro de Fitopatologia. Brasília. 

27 Ribeiro, K. O.; J. P. Oliveira; L. J. Chaves; J. B. Duarte et al. 2002. Avaliação de populações de milho (Zea mays L.) de alta 

qualidade protéica e seus cruzamentos quanto ao teor de óleo no grão. In: 48° Congresso Brasileiro de Genética. Águas de 
Lindóia. 
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Nº Referência (autores, ano, título, veículo de publicação, evento e local) 

28 Oliveira, J. P.; L. J. Chaves; J. B. Duarte; Ribeiro et al. 2002. Avaliação de populações de milho (Zea mays L.) de alta qualidade 

protéica e seus cruzamentos quanto ao teor de proteína total no grão. In: 48° Congresso Brasileiro de Genética. Águas de Lindóia. 

29 Chaves, A. A. P.; J. B. Duarte; L. J. Chaves et al. 2002. Comparação de modelos de regressão para estudos de estabilidade e 
adaptabilidade fenotípicas em soja (Glycine max (L.) Merrill). In: 48° Congresso Brasileiro de Genética. Águas de Lindóia. 

30 Oliveira, A. B.; J. B. Duarte; J. B. Pinheiro et al. 2002. Interação de genótipos com ambientes em linhagens experimentais de soja 

(Glycine max (L.) Merrill). In: 48° Congresso Brasileiro de Genética. Águas de Lindóia. 

31 Duarte, J. B.; R. M. Pacheco; A. A. P. Chaves et al. 2002. Zoneamento agronômico e adaptação produtiva de genótipos de soja de 

ciclo médio de maturação para o Estado de Goiás. In: 48° Congresso Brasileiro de Genética. Águas de Lindóia. 

32 Chaves, A. A. P.; J. B. Duarte; J. Nunes Júnior et al. 2002. Estabilidade e adaptabilidade de rendimento em linhagens de soja 
(Glycine max (L.) Merrill) de ciclo precoce nas condições dos cerrados de Goiás. In: Resumos: Congresso Brasileiro de Soja e 

Mercosoja. Londrina. 

33 Chaves, A. A. P.; J. B. Duarte. 2002. Estudo da estabilidade fenotípica e adaptabilidade em linhagens de soja no Centro-Oeste 
brasileiro. In: Resumos: X Seminário de Iniciação Científica. Goiânia. 

34 Duarte, J. B. 2002.Statistical analysis and application of augmented block design. In: plant breeding. In: Genetics and Molecular 

Biology , 25 116-116. Ribeirão Preto, SP 

35 Oliveira, J. P.; W. Moreira Jr; J. B. Duarte; L. J. Chaves et al. 2001. Avaliação da interação genótipo-ambiente de híbridos de 

milho pelo modelo AMMI. In: 47° Congresso Brasileiro de Genética. Águas de Lindóia. 

36 Santos, I. M.; J. B. Duarte. 2001. Avaliação de híbridos intervarietais de milho de alta qualidade protéica (QPM) em duas 
localidades e duas épocas de plantio. In: Resumos (Seção Agronomia): 9º Seminário de Iniciação Científica. Goiânia. 

37 Batista, F. S.; G. Ottoni; M. R. Rocha; J. B. Duarte et al. 2001.Reação a Heterodera glycines - raça 3 sob sistema de plantio 

direto. In: Fitopatologia Brasileira, 26 495-495. Brasília, DF 

38 Duarte, J. B.; R. Vencovsky; N. A. Vello. 2000. Métodos de análise estatística para blocos aumentados. In: Genetics and 

Molecular Biology (Impresso); 46° Congresso Nacional de Genética. Águas de Lindóia. 

39 Duarte, J. B.; R. Vencovsky. 2000. Seleção de genótipos e análise estatística espacial no melhoramento de plantas. In: Genetics 
and Molecular Biology (Impresso); 46° Congresso Nacional de Genética. Águas de Lindóia. 

40 Duarte, J. B.; C. T. S. Dias; R. Vencovsky. 1999. Comparação numérica de métodos de estimação de componentes de variância 

num modelo de blocos aumentados. In: 44ª Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria; 8º 
Simpósio de Estatística Aplicada à Experimentação Agronômica. Botucatu. 

41 Duarte, J. B.; M. S. Jardim; R. B. Rolim. 1995. Aplicação de modelos de regressão no estudo da adaptação produtiva de 

genótipos de soja. In: Revista Bras. de Genét. / Programa e Resumos; 41º Congresso Nacional de Genética. Caxambu. 

42 Matteucci, M. B. A.; N. N. R. Guimarães; J. B. Duarte; D. Tiveron Filho et al. 1995. Determinação do melhor tratamento para 

superação da dormência em guariroba, Syagrus oleracea (Mart) Becc. In: Informativo ABRATES, Número Especial; IX Congresso 

Brasileiro de Sementes. Florianópolis. 

43 Duarte, J. B.; R. B. Rolim; M. S. Jardim. 1995. Uso de modelos de regressão para o estudo da adaptação produtiva de genótipos 

de soja. In: Ata e Resumos: XVII Reunião de Pesquisa de Soja da Região Central do Brasil. Goiânia. 

44 Duarte, J. B.; R. B. Rolim; P. M. F. Monteiro. 1994. Adaptabilidade e estabilidade de rendimento de genótipos de soja (Glycine 
max (L.) Merrill) nas condições de Goiás e Distrito Federal. In: Revista Bras. de Genét., Abstracts: 10º Congresso Latino-

Americano de Genética; XXXVIII Congresso Nacional de Genética. Rio de Janeiro. 

45 Amabile, R. F.; A. M. Carvalho; J. B. Duarte; P. L. Freitas et al. 1993.Influência da época de semeadura e do espaçamento de 
diferentes espécies de leguminosas na região dos Cerrados. In: Resumos: XXIV Congresso Brasileiro de Ciência do Solo. Goiânia. 

46 Silveira, M. F. A.; M. B. A. Matteucci; H. M. V. Rolim; J. B. Duarte et al. 1992. Comportamento de quatro variedades de feijão 

(Phaseolus vulgaris L.) em função de diferentes tempos de cozimento e armazenamento. In: Anais: 2º Encontro de Pesquisadores 
da UFG. Goiânia. 

47 Souza, J. R.; J. B. Duarte; R. B. Rolim. 1992. Estudo da adaptação produtiva de genótipos de soja (Glycine max (L.) Merrill). In: 

Anais: 2º Encontro de Pesquisadores da UFG. Goiânia. 

48 Amabile, R. F.; A. M. Carvalho; J. B. Duarte; P. L. Freitas et al. 1992. Influência da época de semeadura e do espaçamento sobre 

a produção de matéria seca em diferentes leguminosas. In: Anais: 2º Encontro de Pesquisadores da UFG. Goiânia. 

49 Duarte, J. B.; M. J. O. Zimmermann. 1990. Associação entre parâmetros de adaptação e estabilidade de rendimento em feijão 
(Phaseolus vulgaris L.). In: Anais: 1ª Jornada sobre Temas de Genética e Melhoramento Vegetal. Jaboticabal. 

50 Duarte, J. B.; M. J. O. Zimmermann. 1990. Eficiência de três métodos de estudo da adaptação e estabilidade fenotípica em feijão. 

In: Anais: 1ª Jornada sobre Temas de Genética e Melhoramento Vegetal. Jaboticabal. 

51 Duarte, J. B.; M. J. O. Zimmermann. 1990. Adaptabilidade e estabilidade de rendimento de genótipos de feijoeiro comum 

(Phaseolus vulgaris L.). In: Resumos: III Encontro Nacional de Pesquisa de Feijão. Vitória. 

52 Duarte, J. B.; M. J. O. Zimmermann. 1990. Seleção de locais para avaliação de germoplasma de feijão. In: Resumos: III Encontro 

Nacional de Pesquisa de Feijão. Vitória. 
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Tabela 9. Lista de resumos expandidos publicados em anais de eventos técnico-científicos, em 

coautoria com estudantes, professores e pesquisadores de outras instituições.
 

Nº Referência (autores, ano, título, veículo, evento, local e instituição) 

1 Bisneta, M. V.; J. B. Duarte et al. 2015. Correlação entre componentes de produção em soja como função de tipo de crescimento 
e densidade de plantas. In: Anais e Proceedings: 7º Congresso Brasileiro de Soja; MercoSoja 2015. Londrina: Embrapa Soja. 

2 Sales, J. O. P.; E. M. Carvalho Júnior; J. B. Duarte et al. 2015. Efeito da densidade de semeadura sobre perdas de grãos por 

deterioração na colheita de soja sob altos índices pluviométricos. In: Anais: 12º Conpeex da UFG. Goiânia: PRPG-PRPI/UFG. 

3 Rodrigues, J. S.; J. B. Duarte et al. 2015. Tolerância de germoplasma de soja à deterioração de grãos na colheita em períodos de 

elevada pluviosidade. In: Anais: 12º Conpeex da UFG. Goiânia: PRPG-PRPI/UFG. 

4 Bisneta, M. V.; O. L. Mello Filho; J. B. Duarte et al. 2013. Adaptabilidade e estabilidade de cultivares de soja em Goiás. In: 
Anais: 7º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Uberlândia: SBMP. 

5 Branquinho, R. G.; A. B. Heinemann; A. P. Castro; J. B. Duarte et al. 2013. AMMI & GGE Biplot: uma análise comparativa da 

avaliação de locais de teste de genótipos de arroz. In: Anais: 8º Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado. Santa Maria: Embrapa. 

6 Branquinho, R. G.; J. B. Duarte et al. 2013. AMMI & GGE Biplot: uma análise comparativa em ensaios de VCU com ênfase na 

estratificação de ambientes. In: Anais: 7º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Uberlândia: SBMP. 

7 Ribeiro, V. A.; L. U. Ferreira; J. B. Duarte et al. 2013. Estimação de parâmetros genéticos do teor de proteína em cultivares de 

soja. In: Anais: 7º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Uberlândia: SBMP. 

8 Cardoso Júnior, L. A.; O. L. Mello Filho; J. B. Duarte et al. 2012. Adaptabilidade e estabilidade produtiva de linhagens de soja na 
Macrorregião Sojícola 3, Brasil. In: Anais: VI Congresso Brasileiro de Soja. Cuiabá: Embrapa. 

9 Godoi, C. R. C.; J. B. Duarte et al. 2012. Dissimilaridade genética em genótipos de soja. In: Anais: IX Conpeex da UFG. Goiânia: 

PRPPG/UFG. 

10 Cardoso Júnior, L. A.; J. B. Duarte et al. 2012. Mapas de adaptabilidade produtiva de linhagens de soja à macrorregião sojícola 3, 

Brasil.. In: Anais: IX Conpeex da UFG. Goiânia: PRPPG/UFG. 

11 Garcia, A. L. B.; J. B. Duarte et al. 2011. Teor e qualidade de óleo e proteína em germoplasama de soja cultivado na região 
central do Brasil. In: Anais: 63ª Reunião Anual da SBPC. Goiânia: SBPC; UFG. 

12 Garcia, A. L. B.; J. B. Duarte et al. 2011. Caracterização genética de cultivares de soja transgênicas e convencionais quanto aos 

teores de óleo e de proteína no grão In: Anais: VIII Conpeex da UFG. Goiânia: PRPPG/UFG. 

13 Garcia, A. L. B.; J. B. Duarte et al. 2011. Teores de óleo e proteína no grão em cultivares de soja convencionais e transgênicas. 

In: Anais: XIX Jornada de Jóvenes Investigadores da Ass. de Univ. Grupo Montevideo (AUG). Ciudad del Este, Paraguai: AUG. 

14 Cardoso Júnior, L. A.; J. B. Duarte et al. 2011. Uso de ferramentas de geoprocessamento para produção de mapas de 
recomendação de cultivares de soja. In: Anais: 63ª Reunião Anual da SBPC. Goiânia: SBPC; UFG. 

15 Reis, A. J. S.; J. B. Duarte et al. 2009. Análise de medidas repetidas em ensaios de cana-de-açúcar no Estado de Goiás. In: 

Resumos: 5º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Guarapari: SBMP; Incaper. 

16 Felipe, C. R. P.; J. B. Duarte et al. 2009. Coincidência de seleção de genótipos de milho obtida por meio de diferentes abordagens 

estatísticas. In: Resumos: 5º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Guarapari: SBMP: Incaper. 

17 Couto, M. A.; J. B. Duarte et al. 2009. Componentes de médias e de variâncias de gerações no estudo do controle genético da 
resistência ao agente causal da ramulose do algodoeiro. In: Anais: VII Congresso Brasileiro do Algodão. Foz do Iguaçu: Embrapa. 

18 Reis, A. J. S.; J. B. Duarte et al. 2009. Estratificação ambiental via análise AMMI em clones de cana-de-açúcar no Estado de 

Goiás. In: Resumos: 5º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Guarapari: SBMP; Incaper. 

19 Karia, C. T.; J. B. Duarte et al. 2009. Fenologia do florescimento de acessos de Stylosanthes guianensis do banco ativo de 

germoplasma da Embrapa Cerrados. In: Resumos: 5º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Guarapari: SBMP; Incaper. 

20 Cardoso Júnior, L. A.; J. B. Duarte et al. 2009. Teor de proteína no grão em variedades de soja convencionais e transgênicas. In: 
Resumos: 5º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Guarapari: SBMP; Incaper. 

21 Couto, M. A.; J. B. Duarte et al. 2009. Testes de aderência em geração F2 e modelo de herança mista no estudo da herança à 

ramulose do algodoeiro. In: Resumos: 5º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Guarapari: SBMP; Incaper. 

22 Ribeiro, K. O.; J. B. Duarte et al. 2009. Variabilidade genética entre acessos de soja quanto ao teor de óleo no grão. In: Resumos: 

5º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Guarapari: SBMP; Incaper. 

23 Ribeiro, K. O.; J. B. Duarte et al. 2009. Variabilidade genética para teor de proteína no grão em germoplasma de soja. In: 
Resumos: 5º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Guarapari: SBMP; Incaper. 

24 Cardoso Júnior, L. A.; J. B. Duarte et al. 2008. Caracterização de cultivares de soja transgênicas e convencionais quanto a 

produtividade e teor de óleo no grão In: Anais: V Conpeex da UFG. Goiânia: PRPPG/UFG. 

25 Nogueira, E. N.; N. F. da Silva; R. de C. Ferreira; J. B. Duarte et al. 2008.Crescimento e produção de beterraba em telados com 

diferentes telas de cobertura In: Anais: V Conpeex da UFG. Goiânia: PRPPG/UFG. 

26 Reis, A. J. S.; J. B. Duarte et al. 2007. Avaliação de clones de cana-de-açúcar: análise intrablocos vs. análise interblocos. In: 
Anais: 4º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. São Lourenço: SBMP. 

27 Oliveira, J. P.; L. J. Chaves; J. B. Duarte et al. 2007. Avaliação de três ciclos de recombinação para a obtenção de um sintético de 

milho com alto teor de proteína no grão. In: Anais: 4º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. São Lourenço: SBMP. 

28 Santos Junior, N. N.; J. B. Duarte et al. 2007. Teor de óleo e de proteína de cultivares de soja para a região central do Brasil sob 

duas épocas de semeadura. In: Anais: 4º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. São Lourenço: SBMP. 

29 Santos Junior, N. N.; J. B. Duarte et al. 2007. Teor e produtividade de óleo em cultivares de soja para a região central do Brasil 
em diferentes épocas. Anais: 4º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. São Lourenço: SBMP. 
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Nº Referência (autores, ano, título, veículo, evento, local e instituição) 

30 Santos Junior, N. N.; J. B. Duarte et al. 2007. Teor e produtividade de proteína em cultivares de soja para a região central do 

Brasil em diferentes épocas. Anais: 4º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. São Lourenço: SBMP. 

31 Morais, L. K.; J. B. Pinheiro; M. F. Moura; J. B. Duarte et al. 2007. Uso do genótipo suplementar em estudos de adaptabilidade e 
estabilidade com a análise AMMI em soja. In: Anais: 4º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. São Lourenço: SBMP. 

32 Santos Junior, N. N.; J. B. Duarte et al. 2006. Épocas de semeadura e teor e qualidade de óleo e proteína no grão em cultivares de 

soja para a região central do Brasil. In: Resumos: 3º Conpeex da UFG. Goiânia: PRPPG/UFG 

33 Oliveira, J. P.; L. J. Chaves; J. B. Duarte; K. O. Ribeiro et al. 2005. Avaliação da qualidade do óleo no grão em populações de 

milho de alta qualidade protéica e seus cruzamentos. In: Anais: 3º Congreso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Gramado: 

SBMP. 

34 Ribeiro, K. O.; L. J. Chaves; J. P. Oliveira; J. B. Duarte et al. 2005. Avaliação de genótipos de soja quanto aos teores de proteína 

e óleo no grão. In: Anais: 3º Congreso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Gramado: SBMP. 

35 Ferreira, M. A. J. F.; M. A. Queiróz; R. Vencovsky; J. B. Duarte et al. 2005. Componentes da variância genética em melancia. In: 
Anais: 45º Congresso Brasileiro de Olericultura. Fortaleza: Ass. Bras.Hort. 

36 Duarte, J. B.; M. A. Couto; C. L. Morello et al. 2005. Controle genético da resistência à ramulose na cultura do algodoeiro. In: 

Anais: Seminário de Iniciação Científica; Conpeex – UFG. Goiânia: PRPPG/UFG. 

37 Oliveira, J. P.; L. J. Chaves; J. B. Duarte et al. 2005. Melhoramento genético de milho para formação de sintetico com alto teor de 

óleo. In: Anais: 3º Congreso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Gramado: SBMP. 

38 Ferreira Junior, L. T.; L. J. Chaves; J. P. Oliveira; J. B. Duarte et al. 2005. Melhoramento genético de milho para formação de 
sintético com alto teor de proteína. In: Anais: 3º Congreso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Gramado: SBMP. 

39 Farah, R. S.; O. P. Morais; J. B. Duarte. 2005. Recomendação regionalizada de arroz de terras altas com o uso de sistema de 

informações geográficas. In: Anais: Seminário de Iniciação Científica; Conpeex – UFG. Goiânia: PRPPG/UFG. 

40 Santos Junior, N. N.; J. B. Duarte; J. P. Oliveira et al. 2005. Teor de óleo e proteina em cultivares de soja recomendadas para 

região central do Brasil. In: Anais: 3º Congreso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Gramado: SBMP. 

41 Santos Junior, N. N.; J. B. Duarte; J. P. Oliveira et al. 2005. Teores de óleo e proteína em genótipos de soja cultivados na região 
central do Brasil. In: Anais: 9º Seminário de Iniciação Científica / Conpeex – UFG. Goiânia: PRPPG/UFG. 

42 Martins, A. S.; J. B. Duarte; J. Nunes Júnior et al. 2005. Uso de sistema de informações geográficas para geração de mapas de 

adaptabilidade de genótipos de soja. In: Anais: 3º Congreso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Gramado: SBMP. 

43 Martins, A. S.; J. B. Duarte; J. Nunes Junior et al. 2004. Analyzing the geographic positions of variety trials of soybean breeding 

programs. In: the central region of Brazil. In: Documentos (Embrapa Soja): 7º World Soybean Research Conference. Foz Iguaçu: 

Embrapa Soja. 

44 Morello, C. L.; E. C. Freire; J. B. Duarte; A. A. P. Chaves et al. 2003. Adaptabilidade e estabilidade de novas linhagens de 

algodão (Gossypium hirsutum L.) no Estado de Goiás. In: Anais: 2º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Porto 

Seguro: SBMP. 

45 Duarte, J. B. 2003. AMMI: uma abordagem multivariada para interpretação das interações genótipos x ambientes. In: Programa e 

Resumos: 10º Simpósio de Estatística Aplicada à Experimentação Agronômica, 10; 48ª Reunião da Região Brasileira da 

Sociedade Internacional de Biometria. Lavras: RBRAS; UFLA. 

46 Pinto, R. M. C.; J. B. Duarte; H. D. Silva. 2003. Avaliação da divergência genética de linhagens de milho tropical utilizando-se a 

representação Biplot-AMMI. In: Anais: 2º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Porto Seguro: SBMP. 

47 Oliveira, J. P.; L. J. Chaves; J. B. Duarte; L. Oliveira et al. 2003. Avaliação de populações de milho de alta qualidade protéica e 
seus cruzamentos quanto aos teores de ferro e zinco. In: Anais: 2º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Porto 

Seguro: SBMP. 

48 Silva, W. C. J.; J. B. Duarte. 2003. Determinação do número mínimo de primers a serem utilizados por marcadores RAPD em 
diferentes espécies. In: Anais: 2º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Porto Seguro: SBMP. 

49 Pacheco, R. M.; J. B. Duarte; R. Vencovsky et al. 2003. Emprego de tratamentos suplementares no método AMMI aplicado à 

análise da estabilidade fenotípica de genótipos. In: Programa e Resumos: 10º Simpósio de Estatística Aplicada à Experimentação 
Agronômica, 10; 48ª Reunião da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria. Lavras: RBRAS; UFLA. 

50 Chaves, A. A. P.; J. B. Duarte; J. Nunes Júnior et al. 2003. Estabilidade e adaptabilidade de rendimento em linhagens 

experimentais de soja de ciclo médio nas condições dos cerrados de Goiás. In: Anais: 2º Congresso Brasileiro de Melhoramento 
de Plantas. Porto Seguro: SBMP. 

51 Chaves, A. A. P.; J. B. Duarte. 2003. Estabilidade e estabilidade fenotípicas em soja: um paralelo entre regressão linear simples, 

análise AMMI e método de Lin & Binns. In: Resumos - Anais: 11º Seminário de Iniciação Científica.Goiânia: PRPPG/UFG. 

52 Morello, C. L.; J. B. Duarte; E. C. Freire. 2003. Interação genótipo x ambiente em algodão (Gossypium hirsutum L.) no cerrado 

do Estado de Goiás. In: Anais: 2º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Porto Seguro: SBMP. 

53 Dias, M. J.; G. H. Toniollo; M. L. G. Meirinho; D. S. de O. Dias; J. B. Duarte. 2002. Efeito do fotoperíodo artificial e diferentes 

níveis de energia na dieta de cabras leiteiras nulíparas sobre o período de anestro estacional. In: Anais: 39ª Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira de Zootecnia. Recife: SBZ. 

54 Duarte, J. B.; R. Vencovsky; N. A. Vello. 2001. Análise estatística espacial e seleção de genótipos num programa de 

melhoramento de soja. In: Anais:1º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Goiânia: SBMP; UFG; Embrapa. 

55 Duarte, J. B. 2001. Aspectos gerais da interação genótipos x ambientes com ênfase na formação de redes de avaliação. In: 
Anais:1º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. Goiânia: SBMP; UFG; Embrapa. 

56 Couto, M. A.; L. J. Chaves; J. B. Duarte; R. V. Naves et al. 2001. Variabilidade genética de caracteres juvenis em sub-populações 

e progênies de pequizeiro (Cariocar brasiliense CAMB.). In: Anais:1º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. 
Goiânia: SBMP; UFG; Embrapa. 
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7.1.3  Outras produções 

 
Além dos artigos em periódicos especializados e resumos publicados e apresentados em 

eventos técnico-científicos, tenho duas outras publicações classificadas como livros. O primeiro em 

1999, numa coautoria com o meu orientador de doutorado, Dr. Roland Vencovsky, relativo aos 

estudos com interação de genótipos com ambientes (GE); e o outro em 2004, em conjunto com 

professores do PPGA-UFG, relacionado à normalização de projetos de pesquisa, teses e 

dissertações, em nível de pós-graduação. Sobre o primeiro, já discorri ao reportar minha passagem 

pelo doutorado na ESALQ/USP, haja vista ter tido origem na sugestão de meu orientador, após 

seminário de curso que ministrei no Departamento de Genética daquela universidade. Surgiu como 

obra despretensiosa, apenas para divulgar, no Brasil, mais uma abordagem analítica para estudos de 

interação GE – a análise AMMI (additive main effect and multiplicative interaction), que ainda era 

muito pouco empregada no país. A contribuição foi bastante grande, pois tenho este trabalho como 

o segundo mais citado de meu currículo, com 140 citações no Google Acadêmico (acesso em: 27 

fev. 2017). O segundo surgiu da necessidade de subsidiar nossos estudantes de pós-graduação, na 

EA-UFG, sobretudo os de mestrado, no que tange a orientações sobre a preparação adequada de 

projetos de pesquisa para obtenção dos títulos de mestre ou doutor, no âmbito do PPGA. Esse texto 

bibliográfico tornou-se referência básica para disciplinas como Metodologia da Pesquisa Científica, 

que são oferecidas atualmente em nossos programas de pós-graduação (PPGA e PGMP). Seguem 

as suas referências completas: 

DUARTE, J. B.; VENCOVSKY, R. Interação Genótipos x Ambientes: uma introdução 

à análise AMMI. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética, 1999, 60 p. 

DUARTE, J. B.; SILVA, N. F. da; OLIVEIRA, L. F. C. de; PINHEIRO, J. B. Normas 

para elaboração de projetos, teses e dissertações. Goiânia: Universidade Federal de 

Goiás, 2004, 48 p. 

Outras publicações importantes incluem uma colaboração em capítulo de livro: Capítulo 6 

(Interação dos genótipos por ambientes), no livro “Genética quantitativa em plantas autógamas: 

aplicações ao melhoramento do feijoeiro”, publicado pela Editora UFG e editado pelos professores 

Magno Antônio Patto Ramalho e João Bosco dos Santos, da UFLA, juntamente com minha 

orientadora de mestrado, Maria José de O. Zimmermann. Ainda, tenho sete trabalhos completos 

publicados em anais de eventos científicos, dos quais destaco dois: um por contemplar aspecto 

essencial da minha tese de doutorado, publicado em 2005, nos Anais da Reunião Anual da Região 

Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria, em Londrina, Paraná; e o outro por refletir 

momento posterior da minha maturidade científica, em 2010, quando eu já havia orientado uma 

dezena de trabalhos em nível de pós-graduação. Ademais, este último foi o trabalho preparado para 

a apresentação no evento em homenagem ao meu orientador, Prof. Roland Vencovsky, na UFLA, 

sobre o qual reportei na seção 4.3. Seguem suas referências completas:  
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DUARTE, J. B. Especificação do modelo de análise estatística de dados quantitativos e 

suas implicações na seleção de genótipos em plantas. In: SIMPÓSIO DE ESTATÍSTICA 

APLICADA À EXPERIMENTAÇÃO AGRONÔMICA, 11.; REUNIÃO ANUAL DA REGIÃO 

BRASILEIRA DA SOCIEDADE INTERNACIONAL DE BIOMETRIA, 50., 2005, Londrina. 

Anais... Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2005. p. 1-17. 

DUARTE, J. B. Biometria em genética e melhoramento de plantas: tendências e 

inquietações. In: SIMPÓSIO DE ATUALIZAÇÃO EM GENÉTICA E MELHORAMENTO DE 

PLANTAS: A GENÉTICA QUANTITATIVA E DE POPULAÇÕES NO BRASIL, 14., 2010, 

Lavras. Anais... Lavras: Universidade Federal de Lavras, 2010. p. 47-60. 

No primeiro deles, apresentei demonstração clara de como a mudança na especificação do 

modelo de análise dos dados (ex. assumir efeitos genotípicos como fixos ou aleatórios), num 

experimento de avaliação genotípica, pode modificar a lista de genótipos a ser selecionados. Logo, 

especificações mais apropriadas resultarão em seleções com maiores ganhos genéticos. No outro, 

destaco minha crítica à adoção, quase ingênua, da abordagem de modelos mistos por grande parte 

dos usuários. Advirto para o fato de que variâncias são parâmetros cujas estimativas normalmente 

resultam em intervalos de confiança amplos. Assim, dada a grande influência da magnitude dessas 

estimativas sobre tal modelagem, é de se esperar que não sejam raros os casos em que oscilações 

amostrais nas variâncias genotípicas introduzam vícios relevantes na predição e seleção de 

genótipos. Daí, a necessidade de ponderar-se sobre o seu uso indiscriminado, bem como a de rever 

o dimensionamento tradicional do número de repetições para ensaios dessa natureza. 

Demais publicações na forma de resumo simples (52), resumo expandido (56) ou resumo 

em periódico especializado, totalizam-se 108 trabalhos (item 7.1.2). Muitos destes trabalhos foram 

também apresentados em eventos técnico-científicos, na forma de pôster ou painel, tendo recebido 

certificação à parte. Tais publicações tem sido resultantes, sobretudo, da minha atuação em 

orientações de iniciação científica, mestrado e doutorado, e da participação desses estudantes em 

eventos técnicos e científicos das respectivas especialidades. Embora sejam, na maioria das vezes, 

publicações não arbitradas por pares, estes trabalhos representam etapa importante da construção 

acadêmica de um manuscrito, rumo ao refinamento necessário para se alcançar o nível de artigo 

científico a ser submetido a periódicos especializados, com rigoroso sistema de revisão por pares. 

Entre publicações de natureza mais técnica, primeiramente destaco minha monografia de 

especialização em estatística – Princípios sobre delineamentos em experimentação agrícola, que 

representa importante material didático para cursos de experimentação e estatística na EA-UFG; 

disponível online em: <https://www.agro.ufg.br/p/8121>. Também é digno de nota o Boletim de 

recomendação de variedades ‘RB’ de cana-de-açúcar para o Estado de Goiás, publicado em 2009, 

em coautoria com o colega professor Américo José dos Santos Reis, entre outros colaboradores, 

que inaugurou a contribuição bibliográfica do Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-

Açúcar da UFG (PMGCA-Ridesa/UFG), para a comunidade técnica do setor sucroalcooleiro e 

energético dessa região. Este boletim foi resultante de meta estabelecida em projeto de pesquisa 
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sob minha coordenação, numa parceria entre programas de pós-graduação da UFG e da UFV. 

Demais produções técnicas não serão aqui listadas, embora possam ser conhecidas acessando o 

meu currículo na Plataforma Lattes do CNPq (ex. Manual do Pós-Graduando – PPGA/UFG; 

Normas Básicas de Redação Científica; entre outras). 

Devo informar, por último, que parte da minha produção técnico-científica, sobretudo 

aquelas fontes para as quais recebo maior demanda da comunidade acadêmica, é disponibilizada 

online em minha página no portal da EA-UFG na internet: <https://www.agro.ufg.br/p/8121-

professor-joao-batista-duarte>. Neste espaço também é possível acessar o “Meu Perfil no Google 

Acadêmico”, o que possibilita uma avaliação do impacto desta minha produção, em número de 

citações (1.300), para a comunidade em geral. A partir deste portal é possível, por exemplo, 

conhecer o meu “índice h” nesta base bibliográfica: h=19; o que significa que tenho dezenove 

publicações com, pelo menos, dezenove citações. Também é possível constatar que, atualmente, 

sou autor principal ou coautor de 26 trabalhos nesta base, com, no mínimo, dez citações cada 

(índice i-10 = 26). Tudo isso pode ser aferido também na Tabela 7, embora esta traga informações 

apenas de artigos científicos, o que remete a h=15 e i-10=23. A diferença decorre do livro 

Interação Genótipos x Ambientes, com 140 citações; da tese de doutorado, com 40; e da dissertação 

de mestrado, com 21 citações, também listadas no Google Acadêmico.  

É necessário lembrar que, em bases científicas supostamente de melhor qualidade como 

Web of Science/Thomson Reuters e Scopus/Elsevier, adotadas mais frequentemente na avaliação 

de desempenho acadêmico, hoje tenho índice h=7. Ou seja, possuo apenas sete artigos com pelo 

menos sete citações nos principais periódicos científicos do mundo. Deve-se atentar para o fato de 

que isto exclui todo o impacto das três fontes reportadas no final do último parágrafo, bem como 

dos artigos publicados em revistas não indexadas nestas duas bases de catalogação bibliográfica. 

Também não entra nessa contabilidade, conforme já reportei, as dezenas (60) de citações, nos 

Anais do 7° CBMP, do artigo sobre precisão e controle de qualidade em experimentos varietais 

(artigo N° 35 da Tabela 7). 

Por essa razão, relacionada ao impacto não contabilizado de parte significativa da produção 

acadêmico-científica de certos pesquisadores, sobretudo aqueles de países de língua não inglesa, 

além do fato de tais indicadores (inclui o fator de impacto de revistas) estarem vinculados a 

corporações internacionais de grande poder econômico, o que representa ameaça monopolista ao 

livre acesso do conhecimento científico no mundo, tenho sido crítico contumaz à adoção destes 

indicadores, como pilares da avaliação acadêmica, por parte de órgãos públicos e agências de 

fomento em ciência e tecnologia; seja no Brasil, ou em qualquer parte do mundo. Grande parte das 

desigualdades sociais em nosso planeta, a meu ver, decorre da apropriação assimétrica do 

conhecimento científico e tecnológico por países ricos, o que contraria uma característica genuína 

associada à estruturação ética da ciência, como patrimônio da humanidade.  
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7.2 PRODUTIVIDADE EM PESQUISA 

 
Graças à boa parte da produção científica que foi destacada na seção anterior, tive o 

privilégio de ser Bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq, na modalidade PQ-2, entre 2007 e 2013. Nesse período, além do 

apoio financeiro assegurado pela bolsa e de certo prestígio que a condição de “bolsista PQ” nos 

logra no ambiente acadêmico, eu destaco, sobretudo, a oportunidade de avaliar dezenas de projetos 

de pesquisa, nas mais diversas modalidades de financiamento do CNPq (apoio a pesquisa via 

inúmeros editais, com destaque para o Edital Universal; pós-doutoramento; bolsista sênior; 

produtividade em pesquisa etc.). Por consequência, em 2012, fui convidado para atuar também na 

emissão de pareceres em projetos de pesquisa submetidos a edital de financiamento da FAPEG 

(Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Goiás). É uma atividade trabalhosa, mas que agrega 

muito na formação profissional, no que tange ao planejamento e gestão de atividades em ciência, 

pesquisa e desenvolvimento. Também em razão disso, nessa época participei de comitês internos 

da UFG para elaboração de projetos institucionais de infraestrutura (CT-Infra/UFG), vinculados a 

solicitações de financiamentos maiores, junto à FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos / 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.  

Em síntese, a experiência de avaliação de projetos durante esse período enriqueceu muito a 

minha bagagem para a prática docente; por exemplo, ao ministrar aulas ou orientar estudantes 

sobre a elaboração de projetos de pesquisa, a abordagem de ideias teóricas passou a ganhar 

contextualização aplicada muito mais clara. Deve-se destacar que, nesse processo de avaliação de 

projetos, deparamo-nos tanto com aqueles muito bem elaborados e justificados, como também com 

outros que caracterizam verdadeiras fraudes na tentativa de adquirir parte dos escassos recursos 

públicos destinados à ciência e tecnologia em nosso país. Essa vivência ampliou grandemente a 

minha perspectiva quanto aos pontos essenciais de justificação de uma proposta de pesquisa; e, 

também, sobre aqueles que depõem fortemente contra a sua qualidade. Logo, no processo de 

premiação de um pesquisador por sua produtividade, ganhamos todos; o bolsista, pelo incentivo 

financeiro e prestígio recebidos, assim como a comunidade universitária, pelos ganhos indiretos 

decorrentes da melhor qualidade dos produtos acadêmicos desenvolvidos em torno dele. 

 

7.3  PROJETOS E LINHAS DE PESQUISA 

 
Entre os projetos e linhas de pesquisa trabalhados durante minha carreira acadêmica na 

UFG, destacarei alguns deles, seja por ocuparem predominância entre as atividades de pesquisa que 

tenho desenvolvido, seja por terem recebido financiamento e, com isso, permitir a estruturação das 

condições de trabalho e pesquisa na EA-UFG. Logo, deram suporte ao desenvolvimento de 
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atividades acadêmicas importantes, entre elas trabalhos de iniciação científica, em nível de 

graduação, e/ou mestrado e doutorado, no nível de pós-graduação.  

O primeiro deles, que se aproxima mais de uma linha de pesquisa, embora sem 

financiamento direto, é um projeto que mantenho em parceria com várias instituições públicas e 

privadas, e que tem gerado vários produtos associados à minha atividade acadêmico-científica: 

Estudo de interação "genótipos x ambientes" em plantas, com ênfase em adaptabilidade fenotípica 

e estratificação ambiental. Este tem como objetivo geral estudar tais interações, abordando três 

aspectos específicos: i) estimação da adaptabilidade e estabilidade de rendimento de genótipos 

avaliados em rede de ensaios avançados, com fins de recomendação (ampla ou específica); ii) 

estabelecimento de mapas de adaptabilidade produtiva e estratos ambientais temporalmente 

consistentes, para teste de genótipos e recomendação de cultivares; e iii) avaliação biométrica de 

métodos estatísticos relacionados a esse tipo de estudo, seja no contexto da adaptabilidade, seja 

naquele de estratificação de ambientes.  

As espécies com as quais tenho trabalhado são: soja, arroz, feijão, milho, sorgo, algodão e 

cana-de-açúcar. A região alvo dos estudos varia com a espécie, compreendendo, quase sempre, as 

áreas de vegetação de Cerrado no Brasil Central; isto é, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e 

Tocantins. Para algumas espécies (ex. milho, sorgo, cana-de-açúcar), entretanto, pode alcançar os 

Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão e até parte da 

região amazônica, em Rondônia e Pará (ex. arroz de terras altas). Assim, minha dissertação e 

artigos derivados foram resultantes desse tipo de estudo em feijoeiro comum (Tabela 7). De modo 

semelhante, as primeiras orientações em iniciação científica (Tabela 4), mestrado e doutorado 

(Tabela 5) seguiram esse caminho; inicialmente com soja, depois milho, arroz e cana-de-açúcar. E, 

até hoje, continuo orientando nessa linha, envolvendo também algodão e sorgo (Tabela 6).  

Neste projeto sempre contei com a colaboração e parceria de várias instituições públicas e 

privadas. Vale destacar e externar publicamente os meus agradecimentos à Embrapa Arroz e 

Feijão, Embrapa Soja, Embrapa Algodão, Embrapa Milho e Sorgo, Embrapa Cerrados e Embrapa 

Hortaliças. Ainda, à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás, 

desde os tempos da extinta Emgopa, passando pelas estruturas da Agência Rural e Emater-GO, que 

sempre nos acolheu prontamente em nossas demandas por colaboração e material de pesquisa. 

Entre as empresas privadas, preciso destacar a parceria sempre disponível do CTPA, Nidera 

Sementes e usinas/destilarias do setor sucroenergético do Estado de Goiás, com destaque para o 

apoio que sempre recebemos da Usina Jalles Machado. 

Outro projeto de pesquisa que desejo destacar intitula-se Teor e qualidade de óleo e 

proteína em linhagens de soja recomendadas para a região central do Brasil, e foi desenvolvido 

numa parceria entre a Escola de Agronomia/UFG, Agência Goiana de Desenvolvimento Rural e 

Fundiário (Agência Rural), órgão da Secretaria de Agricultura do Estado de Goiás, e Centro 
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Tecnológico para Pesquisas Agropecuárias (CTPA), uma entidade privada do setor de sementes. 

Teve como objetivo principal a quantificação dos teores de óleo e proteína em grãos de cultivares 

de soja recomendadas para a região, bem como da composição do óleo em ácidos graxos. O projeto 

foi submetido ao Edital Universal do CNPq em 2004, tendo recebido o cadastro de n° 

480947/2004-0. O valor total financiado foi R$17.650,74, dos quais R$10.913,15 (62%) foram 

destinados a itens de capital, cujos equipamentos adquiridos estão listados na Tabela 10. Além dos 

equipamentos adquiridos e dos objetivos técnico-científicos alcançados, é fundamental destacar o 

apoio que o projeto permitiu à formação de recursos humanos. Pelo menos quatro estudantes se 

capacitaram na área de determinação de óleo e proteína em grãos de soja, incluindo uma aluna de 

mestrado, Keyla de Oliveira Ribeiro, à época orientada do professor Lázaro Chaves (depois minha 

orientada de doutorado), e três estudantes de graduação sob minha orientação, dois em nível de 

PIBIC (com bolsa), Neucy Nunes Santos Júnior e Luiz Antônio Cardoso Júnior, e um de PIVIC 

(voluntário, sem bolsa), Dhiogo Albert Rosa dos Santos. Todos exercitaram bastante a prática 

científica, do planejamento à apresentação de trabalhos em eventos científicos, incluindo análise 

estatística de dados, redação técnica de relatórios e, alguns, chegando até a submissão de 

manuscritos a publicação em revistas especializadas.  

 

Tabela 10. Relação de equipamentos adquiridos para a EA-UFG / Setor de Melhoramento de Plantas, por 

meio de projeto aprovado no CNPq, em 2004 (processo: 480947/2004-0).  

Equipamento Valor (R$)
1
 

Bloco Digestor – capacidade para 40 provas, com galeria, controle de temperatura de 

digestão entre 50
º
C a 450

º
C, profundidade de 45 mm (marca Tecnal, Mod. TE-040/25,     

N. série: 06021246) 

2.420,00 

Destilador de Nitrogênio – caldeira embutida com enchimento semi-automático           

(marca Tecnal, Mod. TE-0363, N. série: 06020082) 
2.550,00 

Chapa aquecedora com plataforma 300 mm x 400 mm, em alumínio; temperatura até 300
º
C 

(marca Tecnal, N. série 06010344) 
1.270,00 

Capela para exaustão de gases, em fibra de vidro – capacidade para 10 m
3
/minuto      

(medidas internas: 85 cm x 80 cm x 60 cm) 
1.520,00 

Dessecador de umidade – marca Marconi, Mod. MAL92 3.153,15 

Total 10.913,15 
1 
Valor na época da aquisição. 

 
Outro projeto importante e que deu continuidade à linha de pesquisa reportada 

anteriormente foi Caracterização genética de acessos de banco de germoplasma de soja com 

ênfase em atributos físico-químicos do grão. Ainda em parceria com a Secretaria da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás (Seagro-GO), o projeto buscou fazer tal 

caracterização, inclusive em nível molecular (marcadores SSR – microssatélites), visando subsidiar 

programas de melhoramento de soja na região central do Brasil, no que tange à qualidade do grão 
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em teores de proteína, óleo e ácidos graxos. Também buscava identificar, no germoplasma avaliado 

(527 acessos), genótipos potenciais para adoção mais imediata como cultivares específicas para 

esse nicho de mercado. O projeto foi aprovado no Edital Universal 2007/CNPq (processo n° 

485819-4), no valor de R$35.000,00, contemplando basicamente itens de custeio relacionados às 

análises de microssatélites. Além da tese de doutorado da estudante Keyla de Oliveira Ribeiro, o 

mérito maior associado a este projeto foi dar seguimento e garantir uma série de atividades de 

rotina no laboratório de genética molecular do Setor de Melhoramento de Plantas/UFG. Para 

ilustrar, o DNA extraído desse germoplasma ainda é objeto de pesquisa de uma estudante de pós-

doutorado, Lorena Lopes da Silva, no mesmo Setor da EA-UFG, em parceria com a atual 

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado de Goiás.  

O quarto projeto escolhido, intitulado “Adaptabilidade de clones experimentais e 

variedades de cana-de-açúcar às condicoes de cultivo e manejo do Estado de Goiás”, também 

recebeu aporte financeiro do CNPq (processo n° 620200/2006-5). O valor total financiado foi 

R$250.766,33, dos quais R$229.013,32 (91%) foram destinados a bens patrimoniais; ou seja, foram 

aplicados na aquisição de equipamentos, visando corrigir deficiências em aspectos estruturais da 

EA-UFG, notadamente associados ao Programa de Pós-Graduação em Agronomia (PPGA). Dada à 

natureza desse projeto, conhecido como Programa “Casadinho” (Capes/CNPq), que envolvia um 

programa de pós-graduação ainda não consolidado (PPGA-UFG) e outro já consolidado – 

Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento da UFV (PPGGM-UFV), parte desses 

recursos (a menor delas) foi destinada ao segundo programa, na UFV. O projeto foi fundamental 

para estruturar o laboratório de análises tecnológicas de cana-de-açúcar no Setor de Melhoramento 

de Plantas da EA-UFG, num investimento total de R$138.948,50 (Tabela 11). Esta estrutura 

atualmente está disponível para o desenvolvimento de análises desse tipo, seja para fins de 

pesquisas acadêmicas, seja para uso na rotina do programa de melhoramento (PMGCA-

Ridesa/UFG), em seus processos de seleção de clones e/ou famílias promissoras.  

Na estruturação desse projeto recebi colaboração decisiva de vários colegas, entre os quais 

destaco, na Escola de Agronomia/UFG, os professores Américo José dos Santos Reis e Mara Rúbia 

da Rocha, respectivamente, Coordenador do PMGCA-Ridesa/UFG e Coordenadora do PPGA-

UFG, à época; além do professor Dr. Márcio Henrique Pereira Barbosa, Coordenador do PMGCA-

Ridesa/UFV, que também ocupava a função de Vice-Coordenador do PPGGM-UFV. Sem estes 

parceiros, entre outros (ex. os professores Márcio Caliari e Alexandre Siqueira Guedes Coelho, na 

UFG, e Cosme Damião Cruz, Luiz Alexandre Peternelli e Luiz Cláudio Inácio da Silveira, na 

UFV), ao certo, eu não teria conseguido elaborar proposta tão competitiva, bem como implementar 

as ações programadas e cumprir todas as metas estabelecidas no projeto.  
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Tabela11. Relação de equipamentos adquiridos para estruturação do laboratório de análises tecnológicas 

para cana-de-açúcar, Setor de Melhoramento de Plantas da EA-UFG, via projeto “casadinho” – 

UFG/UFV, aprovado em 2006 (processo no CNPq: 620200/2006-5).  

Equipamento Valor (R$)
1
 

Estufa microprocessada de secagem 2.247,60 

Banho-maria com agitação 2.125,40 

Destilador de água, tipo Pilsen 1.377,00 

Forno Mufla microprocessado 3.943,00 

Refratômetro digital 2.706,55 

Determinador de fibra com contagem eletrônica de tempo e câmara de 3000 ml  

(capacidade para 30 provas) 
6.610,00 

Balança analítica eletrônica, capacidade para 210 Mas; precisão 0,0001g                  

(homologação Inmetro) 
3.843,00 

Balança semi-analítica eletrônica, capacidade 300g; escala de 0,001 g 3.243,12 

Capela para exaustão de gases (10 m
3
/min) 2.472,68 

Redutec – determinador de açúcares redutores, com caldeira embutida (1500 Watts) 3.130,00 

Digestor de bagaço, inox, com sistema de resfriamento e facas retangulares 9.330,00 

Polarímetro/sacarímetro automático digital (comprimento de onda 589 nm e 880 nm), 

resolução de 0,01ºZbloco (marca Rudolph) 
67.000,00 

Refratômetro automático digital, IR 1,33 a 1,5 e Brix de 0% a 95% com fluxo contínuo  

(marca Rudolph) 
27.300,00 

Estufa Spencer Tecnal, digital, para secagem de bagaço de cana e torta                 

(temperatura 120º) 
2.870,00 

Medidor digital de pH, de bancada 750,15 

Total 138.948,50 
1 
Valor na época da aquisição. 

 

 
Esse projeto permitiu ainda a aquisição de itens importantes para melhorar a comunicação 

à distância no âmbito do PPGA, por videoconferência, incluindo também equipamentos adicionais 

de projeção multimídia (data-show), num total de R$46.032,41 para a UFG. Estes itens, 

excetuando um projetor multimídia (LG – DS32S-JD) oferecido para uso comum dos professores 

do Setor de Melhoramento de Plantas, foram destinados aos dois programas de pós-graduação, na 

UFG e na UFV (Tabela 12). Por fim, ao referir-se a este projeto, deve-se destacar ainda que o 

Boletim de recomendação de variedades ‘RB’ de cana-de-açúcar para o Estado de Goiás, 

mencionado na seção 7.1.3, foi produzido como meta estabelecida para este projeto. 
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Tabela 12. Relação de equipamentos adquiridos para melhoria da comunicação à distância no âmbito dos 

programas de pós-graduação participantes do projeto, com indicação da universidade 

beneficiária (Univ.) – projeto aprovado em 2006 (processo no CNPq: 620200/2006-5).  

Equipamento Univ. Valor (R$)
1
 

TV 42” LG – 42 LB9RTBV/A LCD BL HD80GB UFG 2.950,00 

Projetor multimídia Epson S6+ UFG 2.050,00 

Projetor multimídia LG – DS32S-JD UFG 2.000,00 

Equipamento para videoconferência – VSX 7800S: Incl VSX 7000; PowerCAM 

com PTZ para VSX7000S + licença People + Content IP, MP Plus 1+3,     

premier service 

UFG 38.500,00 

Tripé Greika VT528 para câmera de vídeotape UFG 532,41 

TV 42” LG – 42 LB9RTBV/A LCD BL HD80GB UFV 2.950,00 

Equipamento para videoconferência – VSX 7800S: Incl VSX 7000; PowerCAM 

com PTZ para VSX7000S + licença People + Content IP, MP Plus 1+3,     

premier service 

UFV 38.500,00 

Projetor multimídia Epson S6+ UFV 2.050,00 

Tripé Greika VT528 para câmera de videotape UFV 532,41 

Total                                                              R$46.032,41 (UFG)  +  R$44.032,41 (UFV) - 90.064,82 
1 
Valor na época da aquisição. 

 

Além dos projetos anteriormente reportados, também trabalhei, juntamente com estudantes 

de pós-graduação, outras linhas de pesquisa de grande importância para a minha atividade docente 

na UFG. Uma delas é a caracterização de acessos de Capsicum spp., incluindo suas quatro espécies 

cultivadas (C. annuum, C. baccatum, C. chinense e C. frutescens). Nesse projeto, buscamos o 

estabelecimento de coleções nucleares para cada espécie e, também, para o gênero, como um todo; 

além da identificação de descritores mínimos para esse tipo de caracterização. Entre os produtos 

derivados, temos um artigo já publicado sobre a última temática (item nº 43, Tabela 7) e outro 

submetido, ambos à revista Horticultura Brasileira (classificação: Qualis B1).  

Nessa linha de pesquisa trabalhamos também, como já reportado, em outro projeto de 

caracterização de germoplasma, em nível morfoagronômico e genético-molecular, de acessos de 

Stylosanthes guianensis (espécie forrageira tropical). Nesse trabalho, buscamos identificar grupos 

de acessos com potencialidades diferenciadas de utilização e manejo. Também buscamos 

caracterizar a diversidade genética disponível na espécie, com vistas a subsidiar programas de 

melhoramento, no que tange à identificação de combinações de genitores com maior probabilidade 

de geração de segregantes transgressivos, em seus cruzamentos.  

Outras linhas de pesquisa trabalhadas incluem o estudo estatístico das vantagens do uso 

mais rigoroso da análise de medidas repetidas em ensaios varietais de cana-de-açúcar. Atividade 

que resultou numa dissertação de mestrado e um artigo publicado recentemente na revista Ciência 

Rural (Qualis B1). Ademais, tenho enfatizado nova linha de pesquisa, a meu ver, muito promissora, 
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voltada para a questão das perdas de grãos na colheita de soja, por deterioração no campo, em 

decorrência de atraso na colheita em época chuvosa. Pude orientar dois estudantes de iniciação 

científica nesse assunto (Tabela 4), avaliando tolerância diferencial de genótipos a esse tipo de 

estresse climático, e os resultados são animadores, no sentido de haver variabilidade genética 

suficiente para ganhos por seleção. As perdas associadas a essa problemática têm sido muito 

grandes em regiões como o Estado de Mato Grosso, em que ocorrem chuvas intensas na época da 

colheita de soja, impossibilitando a entrada da colheitadeira. Assim, os grãos se perdem na própria 

vagem, antes de serem colhidos. Tenho o propósito de retomar uma orientação de doutorado para 

estudar e identificar características e mecanismos geneticamente determinados, em associação com 

a tolerância a esse tipo de perda.  

 

7.4  PRODUÇÃO TÉCNICA 

 

7.4.1  Revista Pesquisa Agropecuária Tropical (PAT) 

 

Meu trabalho no periódico científico Pesquisa Agropecuária Tropical (Revista PAT) 

começou em 2000, assim que retornei de meu curso de doutorado, na Esalq/USP. Segundo relatos 

de colegas professores, ao avaliarem, no Conselho Diretor da EA-UFG, o meu último relatório de 

afastamento para pós-graduação, no qual constava cópia do meu trabalho final de tese, e ao 

discutirem a escolha de nome para substituir o editor-chefe que se aposentava, o Prof. Antônio 

Henrique Garcia, alguém (ouvi dizer que fora o estimado Prof. Jorge Luiz do Nascimento), ao 

foliar minha tese, teria sugerido que ali estava um editor em potencial. Isto teria sido suficiente para 

a Direção da Escola lançar-me o convite, tão logo eu retornava. Confesso que inicialmente resisti, 

em razão da falta de experiência nessa atividade; mas, na qualidade de editor assistente, aceitei 

logo dividir o trabalho com o professor até que sua aposentadoria se efetivasse. Na realidade, fiquei 

menos de um ano nesta condição, quando publicamos, juntos, dois volumes da revista. Um deles 

encontrava-se em atraso (v.29, 1999, n.1 e n.2), já em fase de diagramação final e impressão 

gráfica, e o outro, daquele mesmo ano (v.30, 2000, n.1 e n.2), em processo normal de tramitação 

(recebimento de manuscritos, escolha de revisores, encaminhamento para análise e, posteriormente, 

para correção pelos autores e ajustes finais de editoração). Assim, nesse curto período de 

adaptação, pude acompanhar todo o processo editorial, numa parceria saudável com aquele 

prestativo professor, que estendeu a mim o seu apoio mesmo após a publicação de sua 

aposentadoria.  

Em 2001, assumi definitivamente a editoria da Revista PAT, iniciando, na minha avaliação, 

uma nova fase editorial daquele importante periódico científico. Aliás, sempre o avaliei como 

muitíssimo importante, pois, talvez este seja um dos poucos periódicos nacionais que conte, por 

meio de seus artigos – conhecimentos científicos e tecnológicos publicados, a evolução histórica da 



Memorial  J. B. Duarte 
 

61 

 

conquista da agricultura na região do Cerrado do Brasil Central. Apesar disso, nossa revista, até 

então, tinha uma característica de periódico local, sem grande visibilidade. Acrescenta-se que 

apenas a versão em papel era publicada até aquele momento, e, ainda, com tiragem relativamente 

muito reduzida (200 a 250 exemplares). Era necessário, portanto, no meu entendimento, preservar 

todo aquele conhecimento, renovando os meios de sua veiculação e disponibilizando-o mais 

amplamente para a comunidade científica em geral.  

As mudanças paradigmáticas que procurei introduzir na política editorial deste periódico 

começaram pelo enfrentamento de certa “endogenia”, que, embora tivesse razões históricas 

legítimas (ex. dificuldade de comunicação entre 1960 e 1970), não mais se justificava nos dias 

atuais. A revista continuava publicando, predominantemente, artigos oriundos da própria 

instituição e/ou de algumas poucas instituições vizinhas. Esse enfrentamento deu-se, desde o início, 

pelo envio dos manuscritos submetidos à publicação para revisores mais independentes, em centros 

de pesquisa distantes da UFG. Tal postura provocou certo desconforto na comunidade local, 

acostumada a publicar com maior facilidade em “nossa revista”, pois, parte de seus manuscritos 

não mais fora aceita para publicação. Assim, naturalmente, a minha manutenção na editoria da 

revista chegou a ser questionada (nos bastidores). O Diretor, Prof. Edward Madureira Brasil, 

confiante no meu trabalho e nos primeiros resultados, porém, sustentou a minha posição. E, com 

isso, melhoramos a qualidade e iniciamos uma mudança favorável no perfil de autores, revisores e 

editores, no sentido de atender às demandas dos principais organismos indexadores de periódicos 

científicos mundo afora.  

Outra mudança urgente que procurei implementar na Revista PAT foi dar início à sua 

publicação eletrônica. Como já mencionado, eu entendia que aquele riquíssimo conhecimento 

sobre agricultura tropical não podia ficar restrito às prateleiras (muitas vezes empoeiradas por falta 

de uso) de algumas poucas bibliotecas do Brasil, num momento em que as pessoas não mais 

buscavam informação bibliográfica foliando documentos em papel. Aquela estratégia de 

divulgação única (impressão em papel) era, portanto, um risco de perda daquele valiosíssimo 

patrimônio científico. Por isso, já em 2002 tínhamos um servidor de internet mantido na própria 

Escola de Agronomia. Começamos disponibilizando os números mais recentes, a política editorial 

da revista, as instruções aos autores, contatos etc. Deve-se destacar que este primeiro servidor fora 

emprestado pelo saudoso professor Dr. José Ferreira de Noronha, que havia criado uma condição 

de internet melhor estruturada no Setor de Desenvolvimento Rural de nossa Escola. Esta sua 

cortesia incluiu também o apoio técnico de seu “webmaster”, Marcos Linhares Goes, atualmente 

funcionário da EA-UFG, com quem, juntos, construímos o primeiro portal PAT (Figura 8). Devo 

ainda relembrar as inúmeras vezes em que me desloquei de minha residência até a EA-UFG, em 

finais de semana ou feriados, para reiniciar este servidor de internet, que se encontrava “off-line”, 
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em razão das frequentes quedas de energia elétrica no Campus II da UFG; sobretudo em épocas 

chuvosas.  

Figura 8. Página de abertura do primeiro portal da revista Pesquisa Agropecuária Tropical (PAT), 

na internet, que foi inaugurada em outubro de 2002, em servidor local na EA-UFG.  

 

Assim que criamos o portal da revisa na internet, buscamos também a digitalização de todo 

o seu acervo de artigos, desde sua criação em 1971, ainda como Anais da Escola de Agronomia e 

Veterinária da UFG, para que isto se tornasse disponível, acessível e efetivamente público. Foi um 

trabalho árduo, que incluiu exaustiva revisão do banco de dados, com registros de títulos, autores, 

resumos e palavras-chave, em Português e Inglês. Para isso, tive o apoio da Direção da EA-UFG, 

Prof. Dr. Edward Madureira Brasil, bem como de funcionários dedicados como Gilson Pedro 

Borges e Denise Brito, além da estudante e estagiária Renata Sá Oliveira. Este trabalho recebeu 

reconhecimento no Portal Periódicos da Capes, em 2004, o que reportei nos seguintes termos, em 

alguns documentos produzidos na época: “Com a consciência dessa contribuição histórica para o 

desenvolvimento científico e tecnológico do setor agropecuário, na região dos trópicos, e do valor 

deste patrimônio científico nacional, a revista PAT, a partir de 2004, passou a disponibilizar 'on-

line' todo o seu acervo, desde a sua criação em 1971, no seu portal na internet 

(www.agro.ufg.br/pat). Tudo isso, gratuitamente e em texto completo, com mecanismos de busca 

por autor e assunto, nos idiomas Inglês e Português. Isto mereceu o seguinte destaque especial no 

http://www.agro.ufg.br/pat
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Portal Periódicos da Capes (http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp; acesso em 

21/12/2005):  

Periódicos nacionais com coleções retrospectivas completas de mais de 30 anos. Muitas 
instituições nacionais de ensino e pesquisa oferecem gratuitamente os textos completos 
de suas publicações acadêmicas na Internet, assumindo real comprometimento com a 
divulgação e com a preservação da informação científica e tecnológica do País. 
Destacam-se dois periódicos, avaliados pelo QUALIS, com coleções retrospectivas de 
mais de 30 anos: Pesquisa Agropecuária Tropical, editada pela Universidade Federal 
de Goiás (1999-presente) e publicada de 1971-1998 como Anais das Faculdades de 
Agronomia e Veterinária; e Scientia Forestalis , da ESALQ / USP (1996-presente) e 

publicada de 1970-1995 sob o título IPEF.” (Figura 9). 
 

Figura 9. Página do portal Periódicos Capes, de dez./2005, com reportagem de destaque à revista 

Pesquisa Agropecuária Tropical (PAT), em razão da disponibilização “on line” de todo 

acerco já publicado, com coleção retrospectiva de mais de trinta anos.  

 

Em 2005, em comemoração aos “20 anos de pós-graduação na EA-UFG”, realizamos 

evento conjunto em que celebramos também os “35 anos da criação da Revista PAT”. Na 

oportunidade, fiz uma fala retrospectiva sobre a importância deste periódico científico, sobre os 

avanços que estávamos alcançando e ainda buscando, bem como uma homenagem aos seus 

idealizadores e construtores. Homenageamos os principais editores e, também, os principais autores 

de artigos publicados, que foram condecorados com um troféu comemorativo. Também brindamos 

todos os participantes do evento com CD-Rom comemorativo, a partir do qual o usuário poderia 

acessar livremente todo o acervo de artigos publicados até aquela data (Figura 10). Foi um 

momento de festa, mas também um momento de percepção da grandeza daquela construção 

histórica: ciência se faz assim!  

Em 2006, com a criação do portal “Periódicos UFG”, do qual a PAT foi uma das pioneiras, 

o “site” da revista foi migrado para o sistema SEER (Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas 

– software livre de gestão e publicação de revistas eletrônicas), tendo sua hospedagem ficado sob a 

guarda do Centro de Recursos Computacionais da UFG (Cercomp). Todo este trabalho foi 

desenvolvido também durante a minha gestão, o que dinamizou e facilitou grandemente as 
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condições de trabalho na revista. Só para situar, até aquele momento, parte considerável de nossas 

comunicações com autores e revisores ainda era feita pelos Correios, via postal. A partir daí, todas 

as submissões, contatos com autores, editores e revisores, emissão de pareceres etc. passaram a ter 

tramitação exclusivamente “on-line”. Isto permitiu, inclusive, a mudança posterior na forma de 

publicação da revista para o formato exclusivamente eletrônico; o que ocorreu a partir de 2009 (já 

não mais na minha gestão como editor-chefe). 

 

 

Figura 10. CD-Rom produzido em comemoração pelos “35 anos” da revista Pesquisa Agropecuária 

Tropical (PAT), editada pela EA-UFG, com todo o acervo de artigos publicados (1971-

2005), incluindo também a sua primeira fase ainda como Anais da Escola de Agronomia e 

Veterinária. O evento comemorou também “20 anos” de pós-graduação na EA-UFG.  

 

Vale reportar ainda, um dos primeiros acessos de um periódico da UFG ao “Programa de 

Apoio à Editoração e Publicação de Periódicos Científicos Brasileiros”, do CNPq. Esse edital é 

amplamente conhecido no meio pela sua alta exigência e concorrência. Fruto do trabalho 

qualificado que desenvolvemos na revista, apesar da frustração na primeira submissão em 2005, a 

partir da edição de 2006 temos sempre conseguido êxito em nossas propostas apresentadas ao 

Programa. É verdade que em nossa primeira proposta recebemos um montante de apenas 

R$12.000,00 (doze mil reais); contudo, mais um paradigma estava sendo rompido, revelando que o 

nosso periódico alcançou padrão de qualidade que o coloca bem posicionado entre os melhores 

periódicos brasileiros. Nesse sentido, também fomos sempre exitosos e bem classificados em 

nossas submissões, entre 2003 e 2008, feitas ao programa local da UFG – Programa de Apoio às 

Publicações Periódicas Científicas (PROAPUPEC). Também buscamos e conseguimos recursos 

junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/GO, entre outros. 

Tudo isso garantiu a estruturação necessária para que o nosso periódico atingisse o nível de 

excelência que nos qualifica hoje com o conceito B1, no Qualis Capes 2017. 
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Em síntese, meu trabalho na editoria-chefe da Revista PAT se estendeu de 2001 até 

outubro de 2008 (Tabela 13); quando a repassei ao colega Prof. Dr. João Gaspar Farias, grande 

colaborador durante boa parte desse período. Outro grande colaborador, a quem devo 

agradecimentos públicos acerca desta atividade, é o Prof. Dr. Huberto José Kliemann; sempre 

presente, compartilhando informações e oferecendo-me o seu aval, orientação e incentivo.  

Nesse período, foram 26 fascículos publicados em papel e eletronicamente, incluindo 

volumes dos anos de 1999 a 2008 (hoje a revista já tem 90 fascículos publicados). Também 

digitalizei e publiquei, eletronicamente, todo o acervo anterior da revista, inclusive em sua fase 

como Anais das Escolas de Agronomia e Veterinária/UFG, entre 1971 e 1998. Na minha gestão, 

começamos como uma revista semestral, ou seja, com apenas dois fascículos (números) anuais. Já 

em 2004 passamos a uma publicação quadrimestral (três fascículos/ano) e, em 2007, para quatro 

fascículos por ano. Nesse período, conseguimos indexações nacionais e internacionais importantes 

(CAB Abstracts, Food Science and Technological Abstracts – FSTA, Biological Abstracts, DOAJ, 

Agris, Scholar Google, Agrobase, Sumarios.Org, Periódicos Capes), que aumentaram, 

sensivelmente, a visibilidade dos artigos publicados na revista. Como consequência, chegamos a 

figurar como periódico “A Nacional” na área de Ciências de Alimentos, pelo Qualis Periódicos da 

Capes; além da ascensão sistemática na área de maior abrangência da revista, Ciências Agrárias I, 

do conceito “B3” até atingir o conceito atual “B1”. Assim, de alguma forma, deixei também 

“pavimentada” a estrada para outras conquistas que temos alcançado nos últimos anos (após a 

minha gestão); seja pela inclusão da revista na Coleção SciELO/Fapesp, o que sempre persegui e, 

gradativamente, implantei ajustes para alcançá-la; seja pela indexação no Scopus/Elsevier, 

possivelmente a segunda base de catalogação bibliográfica mais importante do mundo, que também 

fazia parte de nossas submissões anuais e regulares.   

Após esse período, continuei sempre atuando na revista, seja como editor de área 

(Melhoramento de Plantas e Estatística Experimental), seja como membro de seu Conselho 

Editorial; função que desempenho até hoje. Como já informado, de lá para cá alcançamos 

indexações de destaques nacional, como Coleção SciELO, e internacional, como Scopus; o que nos 

logrou o conceito B1 em Ciências Agrárias I, no Qualis Periódicos da Capes. Buscando a 

internacionalização do periódico, desde 2016, passamos a publicar artigos apenas no idioma Inglês; 

embora a tramitação ainda possa ser feita em Português. Em razão disso, submetemos nossa 

proposta de indexação ao ISI (Institute for Scientific Information) / Web of Science, o que, uma 

vez alcançado, incluirá definitivamente a Revista PAT no seleto grupo dos melhores periódicos do 

mundo. Ainda não temos o retorno desta solicitação, mas somos otimistas, pois temos consciência 

do trabalho rigoroso e qualificado que realizamos. Assim, no contexto deste memorial, tenho a 

honra de registrar a minha participação direta na exitosa construção histórica deste periódico 

científico da UFG. 



Memorial  J. B. Duarte 
 

66 

 

Tabela 13. Relação de volumes (vol), números (nº), páginas (pág) e artigos (art) publicados no 

periódico científico Pesquisa Agropecuária Tropical – Revista PAT (ISSN 1517-

6398), até 2008, em continuidade aos Anais da Escola de Agronomia e Veterinária 

(ISSN 0100-218X), criados em 1971, com periodicidade e editores responsáveis. 

Título Ano vol n° pág art Periodicidade Editores
1
 

Revista PAT 2008 38 3 80 12 Trimestral João Batista Duarte (26) 

Revista PAT 2008 38 2 83 11 Trimestral João Batista Duarte 

Revista PAT 2008 38 1 61 10 Trimestral João Batista Duarte 

Revista PAT 2007 37 4 72 9 Trimestral João Batista Duarte 

Revista PAT 2007 37 3 64 9 Trimestral João Batista Duarte 

Revista PAT 2007 37 2 66 10 Trimestral João Batista Duarte 

Revista PAT 2007 37 1 64 10 Trimestral João Batista Duarte 

Revista PAT 2006 36 3 69 11 Quadrimestral João Batista Duarte 

Revista PAT 2006 36 2 69 10 Quadrimestral João Batista Duarte 

Revista PAT 2006 36 1 73 10 Quadrimestral João Batista Duarte 

Revista PAT 2005 35 3 73 10 Quadrimestral João Batista Duarte 

Revista PAT 2005 35 2 67 10 Quadrimestral João Batista Duarte 

Revista PAT 2005 35 1 64 9 Quadrimestral João Batista Duarte 

Revista PAT 2004 34 3 61 8 Quadrimestral João Batista Duarte 

Revista PAT 2004 34 2 52 8 Quadrimestral João Batista Duarte 

Revista PAT 2004 34 1 62 9 Quadrimestral João Batista Duarte 

Revista PAT 2003 33 2 58 9 Semestral João Batista Duarte 

Revista PAT 2003 33 1 55 9 Semestral João Batista Duarte 

Revista PAT 2002 32 2 55 8 Semestral João Batista Duarte 

Revista PAT 2002 32 1 57 9 Semestral João Batista Duarte 

Revista PAT 2001 31 2 81 13 Semestral João Batista Duarte 

Revista PAT 2001 31 1 87 14 Semestral João Batista Duarte 

Revista PAT 2000 30 2 78 17 Semestral Antônio Henrique Garcia / João B. Duarte 

Revista PAT 2000 30 1 109 17 Semestral Antônio Henrique Garcia / João B. Duarte 

Revista PAT 1999 29 2 165 24 Semestral Antônio Henrique Garcia / João B. Duarte 

Revista PAT 1999 29 1 80 15 Semestral Antônio Henrique Garcia / João B. Duarte 

Subtotal - - 26 1905 291 - - 

Anais EA-EV 1998 28 2 118 13 Semestral Antônio Henrique Garcia / José H. Stringhini 

Anais EA-EV 1998 28 1 91 10 Semestral Antônio Henrique Garcia / Paulo César Silva 

Anais EA-EV 1997 27 2 121 15 Semestral Antônio Henrique Garcia / Paulo César Silva 

Anais EA-EV 1997 27 1 126 15 Semestral Antônio Henrique Garcia / Paulo César Silva 

Anais EA-EV 1996 26 2 120 15 Semestral Antônio Henrique Garcia / Paulo César Silva 

Anais EA-EV 1996 26 1 87 9 Semestral Antônio Henrique Garcia / Paulo César Silva 

Anais EA-EV 1995 25 2 164 23 Semestral Antônio Henrique Garcia / Paulo César Silva 

Anais EA-EV 1995 25 1 76 7 Semestral Antônio Henrique Garcia / Paulo César Silva 

Anais EA-EV 1994 24 1 172 15 Anual Antônio Henrique Garcia / Paulo César Silva 

Anais EA-EV 1993 23 1 204 16 Anual Antônio Henrique Garcia / Paulo César Silva 

Anais EA-EV 1991/92 21/22 1 161 16 Anual Antônio Henrique Garcia / Paulo César Silva 

Anais EA-EV 1990 20 1 83 12 Anual Antônio Henrique Garcia (19) 

Anais EA-EV 1989 19 1 123 16 Anual Wilson Ferreira de Oliveira (5) 

Anais EA-EV 1988 18 1 166 19 Anual Wilson Ferreira de Oliveira 

Anais EA-EV 1987 17 1 159 15 Anual Wilson Ferreira de Oliveira 

Anais EA-EV 1984/85/86 14/15/16 1 134 12 Anual Wilson Ferreira de Oliveira 

Anais EA-EV 1982/83 12/13 1 166 6 Anual Wilson Ferreira de Oliveira 

Anais EA-EV 1982 12 1 75 6 Anual Wilma Alves Ferrari (1) 

Anais EAV 1981 11 1 82 8 Anual Antônio Henrique Garcia 

Anais EAV 1980 10 1 44 4 Anual Antônio Henrique Garcia 

Anais EAV 1979 9 1 127 11 Anual Antônio Henrique Garcia 

Anais EAV 1978 8 1 181 17 Anual Yvo de Carvalho (1) 

Anais EAV 1977 7 1 136 12 Anual Antônio Lopes da Silva (6) 

Anais EAV 1976 6 1 168 13 Anual Antônio Lopes da Silva 

Anais EAV 1975 5 1 155 21 Anual Antônio Lopes da Silva 

Anais EAV 1974 4 1 79 7 Anual Antônio Lopes da Silva 

Anais EAV 1973 3 1 78 8 Anual Antônio Lopes da Silva / Lincoln Fonseca Zica 

Anais EAV 1972 2 1 89 11 Anual 
Manoel Passos de Castro / Lincoln Fonseca Zica 

(1) 

Anais EAV 1971 1 1 65 8 Anual Antônio Lopes da Silva 

Subtotal - - 29 3550 360 - - 

1
 O valor entre parênteses à frente do nome do editor/editores informa o número de fascículos publicados sob sua gestão. 
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7.4.2  Programa de Melhoramento Genético de Cana-de-Açúcar 
 

Assim que retornei de meu doutorado, a Direção da EA-UFG havia recebido demanda 

explícita do setor sucroenergético do Estado de Goiás, para liderar um programa de melhoramento 

genético da cana-de-açúcar, que fosse desenvolvido integralmente nessas condições. Os 

profissionais do setor reclamavam que nossa região apenas recebia materiais genéticos dos 

programas nacionais de pesquisa, já em fase avançada de avaliação. Assim, parte importante da 

variabilidade genética derivada dos cruzamentos para gerar novas variedades, quando avaliada em 

Goiás, já havia sido descartada nas seleções preliminares realizadas nos estados sede dos 

programas de melhoramento (ex. São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Pernambuco, Paraná etc.). 

Dessa forma, o potencial de seleção de clones especificamente adaptados à nossa região ficava 

limitado.  

Entendendo a legitimidade dessa demanda, a Direção da EA-UFG estabeleceu contato, 

primeiramente, com os técnicos do Programa de Melhoramento Genético da Universidade Federal 

de São Carlos (PMGCA-UFSCar); grupo com larga experiência, remanescente do antigo programa 

de melhoramento do Planalçúcar. Esse programa, além de fazer parte da Ridesa, a rede de 

universidades federais integrada para o desenvolvimento do setor sucroenergético nacional, tinha 

convênio com algumas usinas/destilarias no Estado de Goiás, bem como pontos de teste 

estratégicos para o início de um programa de melhoramento local. A nossa intenção ao aproximar-

nos deste grupo foi ganhar apoio logístico e técnico, no sentido de a UFG também ingressar-se na 

referida rede, dando início ao seu programa de melhoramento da cana-de-açúcar, PMGCA-UFG. 

Outro ponto de apoio neste sentido foi o programa da Universidade Federal de Viçosa.  

Sem desmerecer as inúmeras e imprescindíveis reuniões oficiais para tratar das 

formalidades do estabelecimento dessa parceria, o que envolveu a Direção da Escola e até a 

Reitoria da UFG, posso assegurar que o primeiro profissional desta universidade a assumir 

efetivamente o acompanhamento das atividades técnicas, em nível de campo, foi eu. Era início de 

2002. Os primeiros trabalhos consistiram na participação em reuniões deliberativas e atividades de 

campo, quando os pesquisadores da UFSCar, juntamente com os técnicos das usinas, realizavam a 

seleção de clones promissores nos ensaios já instalados na região. Momentos seguintes, auxiliamos 

diretamente nas atividades de planejamento e instalação de novos ensaios varietais na região. 

Assim, participamos periodicamente de inúmeras reuniões técnicas deliberativas sobre avaliação e 

seleção de clones para o Estado de Goiás, seja na UFSCar, em São Carlos-SP, seja nas usinas e 

destilarias conveniadas, ou, mais tarde, na própria UFG. Vale mencionar que, por várias vezes, me 

desloquei até os locais destas reuniões no meu próprio veículo (sem reembolso de combustível), 

por apostar na importância da consolidação deste Programa para a EA-UFG. Com o mesmo 

espírito, certa vez paguei o frete de um caminhão de mudas, de Valparaíso-SP a Goianésia-GO 

(900 km), para a instalação de nosso primeiro ensaio T1 de clones de cana-de-açúcar. 
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Em 2004, a UFG ingressou-se, formalmente, na Ridesa, dando início ao programa próprio 

de melhoramento genético da cana-de-açúcar. A partir daí, convênios foram firmados com a 

universidade, em virtude de nossas constantes visitas às usinas e da credibilidade que fomos 

adquirindo junto aos técnicos do setor; também em razão das atividades de pesquisa que 

começávamos a implantar e acompanhar nessas empresas. O grupo que se incumbiu deste 

propósito inicial foi composto por Edward Madureira Brasil, coordenador do Programa e Diretor da 

EA-UFG; eu, João Batista Duarte, representante do nosso Setor de Melhoramento de Plantas; o 

professor Márcio Caliari, vinculado ao nosso Setor de Tecnologia de Alimentos; e o doutorando da 

Esalq/USP, Américo José dos Santos Reis, que, em caráter voluntário, nos acompanhava e tão logo 

viria a se tornar também professor da mesma Escola. Assim, eu e o professor Américo fomos 

pioneiros na implantação dos primeiros ensaios preliminares do PMGCA-UFG, em Goiás. Em 

2005, já relativamente estabelecidos, realizamos a “1ª Reunião da Ridesa na UFG”, quando 

recebemos representantes das universidades participantes da rede à época (UFSCar, UFV, UFPR, 

UFAL, UFRJ), bem como técnicos do setor sucroalcooleiro de Goiás, para deliberações e 

planejamentos diversos.  

Nessa época criei também o espaço do PMGCA-UFG na página de internet da EA-UFG. 

Minha expectativa foi a de que, ali, fossem disponibilizadas informações gerais do programa 

(identidade, vinculação à Ridesa, objetivos, pesquisadores participantes, empresas conveniadas, 

contatos etc.), bem como os desenvolvimentos decorrentes de sua execução, incluindo ações nas 

áreas de interface do melhoramento com outras vinculadas ao setor sucroenergético. Planejava, 

posteriormente, incluir também nesta página um espaço restrito (intranet) a pesquisadores, 

estudantes e técnicos das empresas participantes do convênio, para acesso direto a resultados 

preliminares de pesquisas, relatórios de prestação de contas e outras comunicações internas. Isto 

ajudaria a fortalecer as relações de vínculo e confiança entre as partes envolvidas. Atualmente este 

espaço encontra-se desativado, o que avalio com preocupação; haja vista a importância deste 

programa para a nossa Escola, até mesmo por representar uma de suas principais fontes de 

arrecadação de recursos externos.  

Em 2006, com a ida do Prof. Edward para a Reitoria da UFG, e eu tendo já certa 

sobrecarga de trabalho na Revista PAT, indicamos a coordenação do programa ao professor 

Américo. No âmbito deste programa e no mesmo ano, sob minha coordenação, aprovamos o 

projeto “Casadinho”/Capes-CNPq, no valor de R$250 mil (vide seção 7.2), a partir do qual 

produzimos também o primeiro “Boletim de Recomendação de Variedades ‘RB’ de Cana-de-

Açúcar para o Estado de Goiás”. Ali pude também atuar como orientador principal em duas 

dissertações de mestrado e uma tese de doutorado; além de uma coorientação em mestrado. Hoje, 

novamente sob a coordenação do Prof. Edward, o PMGCA-UFG encontra-se bem estruturado, com 

quadro de pessoal técnico qualificado, ampla lista de empresas conveniadas e gestão independente 
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de recursos financeiros. Felizmente posso assegurar, com tranquilidade, que também fiz parte da 

construção desta história. 

 

7.4.3  Outras produções 

 

Considerando-se que antes do meu ingresso efetivo na UFG eu já era professor desta 

universidade, na modalidade substituto/visitante (seção 5.1), as atividades técnicas de pesquisa e 

desenvolvimento que eu exercia nessa época foram mantidas na fase seguinte. Assim, entre março 

de 1989 e dezembro de 1995 (mês que antecedeu ao meu afastamento para cursar doutorado), 

exerci atividades de apoio em análise de dados experimentais, junto ao programa de melhoramento 

de soja da Emgopa (empresa pública, lamentavelmente, extinta naquele mesmo ano). Nessa 

atividade, trabalhei diretamente como os pesquisadores Renato Barbosa Rolim e Pedro Monteiro F. 

de Oliveira, subsidiando o processo de recomendação de cultivares, no que tange às avaliações de 

adaptabilidade e estabilidade fenotípica. O artigo de nossa autoria “adaptabilidade e estabilidade 

de rendimento de genótipos de soja (...) nas condições de Goiás e Distrito Federal”, publicado nos 

Anais da Escola de Agronomia/UFG (N° 4, Tabela 7), é um dos resultados deste precioso trabalho; 

o qual permitiu, ainda, uma orientação de estudante em iniciação científica (Jales Rodrigues de 

Souza), que também é coautor do artigo. 

Outra atividade similar que desenvolvi nesse período, no caso diretamente vinculada a 

atividades de campo em melhoramento genético vegetal, foi uma prestação de serviços de auxílio à 

seleção e avaliação de genótipos de arroz irrigado e de várzea úmida, junto ao Centro Nacional de 

Pesquisa de Arroz e Feijão da Embrapa – CNPAF. Isto ocorreu entre os meses de fevereiro e maio 

de 1987, tendo sido determinante na minha qualificação como geneticista e melhorista de plantas, 

e, ainda, como pesquisador voltado para a área de experimentação agronômica e estatística.  

Entre produtos de natureza técnica, posso ainda citar programas computacionais (sem 

registro comercial), que desenvolvi para apoiar minhas próprias análises estatísticas e que 

acabavam sendo disseminados entre os pares. No final dos anos 80, quando eu concluía o meu 

mestrado, desenvolvi uma rotina de programação em Linguagem Basic, para análise de variância 

de grupos de experimentos varietais e estimação de parâmetros de estabilidade e adaptabilidade 

fenotípica, os métodos que explorei em minha dissertação (Finlay & Wilkinson 1963, Wricke 

1965; Eberhart & Russell 1966; St-Pierre et al. 1967, Langer et al. 1979, Silva & Barreto 1985, e 

Torres, Cruz & Vencovsky 1989). Mais tarde tudo isso foi implementado em aplicativos de maior 

divulgação (ex. Programa Genes – UFV), e minhas rotinas naturalmente ficaram obsoletas.  

Nessa mesma linha, ao final dos anos 90, desenvolvi e disponibilizei, via monografia 

referida em 7.1.3 (também em 4.3), uma rotina computacional, em linguagem SAS (Statistical 

Analysis System), para análise de interação “genótipos x ambientes” pelo método AMMI. Esta 
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rotina e adaptações desenvolvidas posteriormente para estudo de capacidade de combinação (geral 

e específica) e uso de genótipo suplementar em análise AMMI estão ainda disponíveis em minha 

página no portal da EA-UFG. As duas últimas vinculadas aos respectivos artigos, n
o
 18 e n

o
 25 da 

Tabela 7. Também no meu trabalho de tese elaborei um capítulo destinado especificamente à 

análise estatística do delineamento em blocos aumentados (Capítulo 3), ao que chamei de “uma 

abordagem SAS
®
 orientada”. Ali apresentei todas as rotinas para implementação e ajuste dos 

modelos alternativos descritos e avaliados (http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11137/tde-

28022002-100846/pt-br.php).  
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8  ATIVIDADES ACADÊMICAS ESPECIAIS 

 

8.1 PARTICIPAÇÃO EM BANCAS 

 
Momento riquíssimo da vida acadêmica é a participação em bancas de concursos e, ou, de 

avaliação de trabalhos de conclusão de cursos. Além de atuar num momento de máxima 

concentração dos estudantes ou candidatos sob avaliação, podemos interagir com vários colegas de 

outras instituições, ou da própria instituição em que trabalhamos, oportunizando-nos troca de 

experiências e ensinamentos de grande valia para a nossa prática acadêmica. Ali escutamos, 

concordamos, criticamos, ponderamos, sugerimos, corrigimos e somos corrigidos para uma prática 

acadêmica mais adequada acerca dos assuntos com os lidamos. Enfim, havendo escuta, são 

momentos em que todos ganham, e, por conseguinte, saímos maiores do que entramos. Para isso, 

basta que não incorramos no que nos adverte o filósofo John Stuart Mill (1806-1887): “Silenciar 

uma opinião é um mal peculiar; pois, se esta estiver correta, somos roubados da oportunidade de 

trocar o erro pela verdade; e se estiver errada, somos privados de uma compreensão mais profunda 

da verdade em sua colisão como o erro”. Por isso, particularmente, considero tais momentos como 

os mais nobres da atividade acadêmica; quando todas as questões podem e devem ser colocadas à 

mesa, mesmo aquelas para as quais ninguém ali ainda ousou apresentar uma aproximação de 

resposta. Antes da avaliação em si, o exercício racional que se desenvolve nesses momentos vale 

por si só, como forma de buscar a percepção mais clara acerca do objeto em estudo.  

Nesse sentido tive o privilégio de acompanhar bancas de concursos públicos para docentes, 

pesquisadores e técnicos (Tabela 14), e até um concurso de obra acadêmica para publicação na 

Editora da UFG. Minha principal atuação em bancas, entretanto, foi mesmo para avaliar trabalhos 

de conclusão de curso, nos níveis de graduação – 23 trabalhos (Tabela 15), e de pós-graduação – 86 

trabalhos. Neste último nível, até o presente momento já participei de bancas de defesa de 33 

dissertações de mestrado (Tabela 16), 30 teses de doutorado (Tabela 17), além de 22 exames de 

qualificação, também para doutorado (Tabelas 18).  

 

Tabela 14. Participação em bancas de concursos públicos para docente, pesquisador e técnico. 

N° Tipo de concurso público / instituição Ano 

1 Concurso Expressão Acadêmica: Programa de publicação de livros resultantes de Teses/Dissertações.                

Centro Editorial e Gráfico da UFG (Cegraf) / Editora da UFG. 

2010/2012 

2 Concurso Público – IFGO/Campus Urutaí. Cargo Técnico.    (elaboração de questões de prova objetiva) 2009 

3 Concurso para Professor Substituto da Escola de Agronomia/ UFG – área: Agricultura Especial.                

Setor de Agricultura / EA-UFG. 

2006 

4 Concurso para Professor Efetivo do Quadro de Docentes da UFG / EA-UFG – área: Estatística e 

Melhoramento de Plantas. Nível: Adjunto (doutor).  

2004 

5 Concurso público para Professor Substituto da Escola de Agronomia/UFG – área: Estatística e 
Experimentação. 

2003 

6 Concurso público para Professor Substituto da Escola de Agronomia/UFG – área: Agricultura Especial.  2001 

7 Concurso público Fundesc / Emgopa. Cargo: Pesquisador (estatística em experimentação agropecuária).  1989 
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Tabela 15. Participação em bancas de defesa de trabalhos de conclusão de curso de graduação. 

N° Estudante / título do trabalho Ano 

1 Vilmar de Araújo Pontes Júnior. Estágio Curricular Obrigatório na Fundação MT.  2010 

2 Flávio Umeno. Relatório de Estágio Curricular do curso de Agronomia na EA-UFG.  2004 

3 Cristiany Weissheimer. Relatório de Estágio Curricular na Fundação MT.  2004 

4 Mauro Damásio de Souza. Relatório de estágio curricular do curso de Agronomia na EA-UFG. 2003 

5 Mansuêmia Alves Couto. Estágio curricular nosLaboratórios de Fitopatologia e de Marcadores 

Moleculares da Embrapa - Arroz e Feijão.  

2002 

6 Cláudio Roberto Cardoso de Godoi. Relatório de Estágio Curricular na Embrapa Cerrados: Programa de 

Melhoramento Genético da Soja.  

2002 

7 Gustavo de Almeida Veloso. Relatório de Estágio Curricular - Planagri S/A e Jalles Machado        
Açúcar e Álcool S/A.  

1996 

8 Rogério Augusto Bremm Soares. Relatório de Estágio Curricular - Planagri S/A e Jalles Machado  

Açúcar e Álcool S/A. 

1996 

9 Sílvia Sobral Costa. Relatório de Estágio Curricular - Planagri S/A.  1995 

10 Marcelo de Souza Jardim. Relatório de Estágio Curricular - Cooperativa Cooperjava Ltda.  1994 

11 José Juvenal A Júnior. Relatório de Estágio Curricular - Cooperativa Cooperjava Ltda. 1994 

12 Marcos Antônio Linhares. Relatório de Estágio Curricular - Pioneer Sementes Ltda.  1993 

13 Ricardo de Andrade Machado. Relatório de Estágio Curricular - Empresa Franco-Plan Projetos 
Agropecuários Ltda. 

1993 

14 André Luís da Mota Ferreira. Relatório de Estágio Curricular - Pioneer Sementes Ltda.  1993 

15 Jales Rodrigues de Souza. Relatório de Estágio Curricular - Sementes Agroceres S/A.  1993 

16 João Carlos Ragagnin. Relatório de Estágio Curricular - Cooperativa Comigo Ltda.  1992 

17 Luiz Alberto Scalia Passos. Relatório de Estágio Curricular - Empresa Plangri S/A.  1992 

18 Gilmar Soares Barbosa. Relatório de Estágio Curricular - NomuraBras Estab. Agropastoril Ltda.  1992 

19 João Américo Alves Martins. Relatório de Estágio Curricular - Planagri Empreend. Agropecuários Ltda.  1992 

20 Luiz Alberto Pessoni. Relatório de Estágio Curricular - Planagri Empreendimentos Agropecuários Ltda. 1991 

21 Alexandre Siqueira Guedes Coelho. Relatório de Estágio Curricular - Planagri Empreend. Agrop. Ltda. 1991 

22 Assis Marinho Carvalho. Relatório de Estágio Curricular - Embrapa CNPAF.  1990 

23 Francisco P. Moura Neto. Relatório de Estágio Curricular - Embrapa CNPAF.  1990 

 

Como resultado dessa atividade, apesar das muitas correções que sugiro nos trabalhos que 

avalio (em geral, sou tido como professor rigoroso), levo comigo a sensação de que tenho sido o 

grande aprendiz do exercício racional que desenvolvemos nesses momentos. A carreira docente nos 

logra esse privilégio – entramos no processo para ensinar e acabamos por nos tornar os maiores 

aprendizes. E se Aristóteles estava correto ao afirmar que “aprender é um dos maiores prazeres não 

só para o filósofo”, a docência, de fato, nos retorna momentos de rara felicidade. Por isso, assim 

como certas aulas que ministro, as defesas acadêmicas, para mim, geralmente são momentos que eu 

gostaria que não terminassem; ou seja, que fossem eternizados. Curiosamente, assim pode-se 

definir momentos de felicidade, nas palavras do filósofo contemporâneo Clóvis de Barros Filho, 

em seu livro “A filosofia explica as grandes questões da humanidade”. Logo, a atividade docente, 

apesar de também ter lá os seus percalços, tem sido cada vez mais uma descoberta revigorante para 

a minha vida.  
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Tabela 16. Participação em bancas de defesa de dissertações de mestrado, na UFG e outras 

instituições. 

N° Estudante / título do trabalho 
Programa 

/Instituição 
Ano 

1 Flaviana Delmiro Oliveira. Estimativas de biomassa em floresta estacional semidecídua 

no Cerrado.  

PPGA-UFG 2016 

2 Mariana Vaz Bisneta. Influência do tipo de crescimento. época e densidade de semeadura 

em caracteres morfoagronômicos de cultivares de soja.  

PGMP-UFG 2015 

3 Victor Alves Ribeiro. Caracterização genética de atributos do desenvolvimento radicular 
em algodoeiro herbáceo Gossypium hirsutum L. 

PGMP-UFG 2014 

4 Renata Sá Oliveira. Fatores determinantes da interação de genótipos com ambientes em 

cana-de-açúcar.  

PGMP-UFG 2013 

5 Luiz Antônio Cardoso Júnior. Uso de ferramentas de geoprocessamento para obtenção de 

mapas de recomendação de cultivares para a Macrorregião Sojícola 3 do Brasil.  

PGMP-UFG 2013 

6 Odilon Peixoto de Morais Júnior. Variabilidade e progresso genético com seleção 
recorrente em arroz de terras altas.                                                          (membro suplente)  

PGMP-UFG 2013 

7 Leonardo Barros de Macedo. Efeito de herbicidas sobre a densidade populacional de 

'Pratylenchus brachyurus' em cultivares de soja.  

PPGA-UFG 2012 

8 Rodrigo Gomes Branquinho. Interação genótipo x ambiente em soja com ênfase na 

estratificação ambiental para a região central do Brasil.  

PPGA-UFG 2011 

9 Ana Carolina Fagundes da Silva Martins. Divergência genética e parentesco entre clones 
de cana-de-açúcar (Sacharum spp.)                                                         (membro suplente) 

PPGA-UFG 2011 

10 Emerson Noleto Silva. Análise de medidas repetidas em ensaios varietais de cana-de-

açúcar. 

PPGA-UFG 2011 

11 Jarênio Rafael Ozeas de Santana. Análise de QTL para componentes da produção m 

cana-de-açúcar Saccharum spp. utilizando marcadores SSR. 2011. PPGA-UFG. 

PPGA-UFG 2011 

12 Kássia Aparecida Garcia Barbosa. Interação entre herbicidas e cultivares de soja sobre o 

desenvolvimento populacional de Heterodera glycines em campo. 

PPGA-UFG 2010 

13 Renato Andrade Teixeira. Reação de famílias de cana-de-açúcar Saccharum sp. em 
relação a Meloidogyne incognita Kofoid & White. 1919 Chitwood. 1949. 

PPGA-UFG 2009 

14 Cláudia Oliveira Rosa. Interação de genótipos de cana-de-açúcar com ambientes    no 

Estado de Goiás.                                                                                      (membro suplente) 

PPGA-UFG 2008 

15 João Guilherme Ribeiro Gonçalves. Estabilidade fenotípica do feijoeiro com uso    de 

genótipos suplementares em análise AMMI.                                          (membro suplente)  

PPGATS/ 

IAC 

2008 

16 Marcelo Mollinari. Comparação de algoritmos usados na construção de                           
mapas genéticos.  

PPGMP/  
ESALQ-USP 

2008 

17 Tairo Vieira Ferreira. Aplicação do modelo variável latente em óleos essenciais (dados 

com muitos zeros)                                                                                    (membro suplente) 

ICB-UFG 2007 

18 Cláudia Oliveira Rosa. Interação de genótipos com ambientes em clones experimentais 

de cana-de-açúcar no Estado de Goiás.  

PPGA-UFG 2008 

19 Rogério Augusto Bremm Soares. Nível de dano econômico de Mahanarva fimbriolata na 
cultura da cana-de-açúcar em Goiás.  

PPGA-UFG 2006 

20 Keyla de Oliveira Ribeiro. Heterose em linhagens de soja quanto aos teores de proteínas 

de óleo no grão. 

PPGA-UFG 2006 

21 Cláudio Roberto Cardoso de Godoi. Parâmetros genéticos relacionados à resistência da 

soja ao complexo de percevejos.  

PPGA-UFG 2004 

22 Adilson Santos Martins. Aplicação de sistema de informações geográficas no estudo da 
interação de genótipos com ambientes.  

PPGA-UFG 2004 

23 Waldir Camargos Júnior e Silva. Comparação de métodos estatísticos para estudo da 

adaptabilidade e estabilidade fenotípica.  

PPGA-UFG 2004 

24 Wesley Cabral de Jesus. Heterose para teor de proteína e qualidade física do grão entre 

populações de milho derivadas de híbridos comerciais.  

PPGA-UFG 2004 

25 José de Souza Reis. Agrotóxicos na cultura do tomateiro (Lycopersicon esculentum): 
causas do uso intensivo.                                                                           (membro suplente) 

PPGA-UFG 2002 

26 José de Souza Reis Filho. Agrotóxicos na cultura do tomateiro Licopersicon esculentum: 

causas do uso intensivo. 

PPGA-UFG 2002 

27 Américo Nunes da Silveira Neto. Desempenho de cultivares e linhagens experimentais de 

soja em diferentes locais e épocas de semeadura no Cerrado.  

PPGA-UFG 2002 

28 Adriano Borges de Oliveira. Interação de genótipos com ambientes em linhagens 
experimentais de soja Glycine max L. Merrill.  

PPGA-UFG 2002 

29 Gladys Rodrigues Costa Pinto. Potencial genético de vinte e três ppulações de milho 

quanto ao ataque de insetos praga e reação a doenças foliares com ênfase em Cercospora 
zeae-maydis.  

PPGA-UFG 2002 
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N° Estudante / título do trabalho 
Programa 

/Instituição 
Ano 

30 Alexandre Lopes Pimentel. Avaliação de testadores para capacidade de combinação com 

linhagens de milho.  

PPGA-UFG 2001 

31 Fransérgio S. Batista. Comportamento de cultivares de soja em relação a Heterodera 

glycines, raça 3, sob sistema de plantio direto.  

PPGA-UFG 2001 

32 Suzete Araújo Pequeno. Parentesco e diversidade genética molecular de cultivares de 
soja recomendados para o Estado de Goiás.  

PPGA-UFG 2001 

33 Aladir Horácio Santos. Teoria de modelos mistos aplicada ao delineamento em blocos 

aumentados.  

PPGEEA/  

UFLA 

2000 

 

Tabela 17. Participação em bancas de defesa de teses de doutorado, na UFG e em outras 

instituições. 

N° Estudante / título do trabalho 
Programa 

/Instituição 
Ano 

1 Odilon Peixoto de Morais Júnior. Seleção recorrente genômica como estratégia para 
aceleração de ganhos genéticos em arroz.  

PGPM-UFG 2016 

2 Rodrigo Gomes Branquinho. Regionalização de áreas produtoras de arroz de terras altas 

e dimensionamento de sua rede experimental para avaliação genotípica 

PGPM-UFG 2016 

3 Cláudio Roberto Cardoso de Godoi. Divergência genética e predição de valores 

genotípicos em soja.  

PGPM-UFG 2014 

4 Adélia Cristina F. Silva. Potencial de genótipos de soja como fontes de resistência ao 
fitonematoide Pratylenchus brachyuris                                                 (membro suplente) 

PPGA-UFG 2014 

5 Gleina Costa Silva Alves. Histologia, bioquímica e herança da resistência do genótipo de 

algodoeiro TX 25 a Meloidogyne incognita, raça 3.  

PPGA-UFG 2014 

6 Camila de Marillac Costa Nunes. Mapeamento de QTL em cana-de-açúcar (Saccharum 

spp.) utilizando marcadores DArT e SSR.  

PGPM-UFG 2013 

7 Gabriel Rodrigues Alves Maragarido. Mapeamento de QTLs em múltiplos caracteres e 
ambientes em cruzamento comercial de cana-de-açúcar usando modelos mistos.  

PPGMP/ 
ESALQ-USP 

2011 

8 Keyla de Oliveira Ribeiro. Caracterização de germoplasma de soja quanto aos teores de 

proteína, óleo e ácidos graxos.  

PPGA-UFG 2011 

9 Paula Pereira Torga. Interação de genótipos com ambientes em feijoeiro-comum do 

grupo preto: implicações na recomendação de cultivares.  

PPGA-UFG 2011 

10 Aracelle Assunção. Avaliação de parâmetros genéticos relacionados à seleção de famílias 
de cana-de-açúcar.  

PPGA-UFG 2011 

11 Sanzio Carvalho Lima Barrios. Interação QTL por ambientes para produção de grãos e 

seus componentes em uma população de milho tropical.  

PPGMP/ 

ESALQ-USP 

2010 

12 Pedro António Moçambique. Caracterização fenotípica de acessos crioulos de Phaseolus 

vulgaris L. do tipo Carioca baseada em análise multivariada.  

PPGA-UFG 2010 

13 Maria Marta Pastina. A mixed-model QTL analysis for sugarcane multiple-harvest-
location trial data.  

PPGMP/ 
ESALQ-USP 

2010 

14 Adilson Santos Martins. Distribuição de taxas de recombinação ao longo do cromossomo 

4 de Arabidopsis thaliana e sua associação com elementos genômicos. 

PPGA-UFG 2010 

15 Mansuêmia Alves Couto. Controle genético da resistência ao agente causal da ramulose 

no algodoeiro herbáceo.  

PPGA-UFG 2009 

16 Cláudio Takao Karia. Caracterização genética e morfoagronômica de germoplasma de 
Stylosanthes guianensis (Aubl.) SW.  

PPGA-UFG 2008 

17 Cristiane Rachel de Paiva Felipe. Métodos de predição e estimação de valor genotípico e 

estratificação ambiental para avaliação e recomendação de cultivares. 

PPGA-UFG 2008 

18 Waldir Camargos Júnior e Silva. Seleção de descritores mínimos e estabelecimento de 

coleções nucleares em Capsicum spp. 

PPGA-UFG 2008 

19 Fábia Silva de Oliveira. Alternativas para o manejo de nematóiddes endoparasitas da 

cultura da cana-de-açúcar em Goiás. 

PPGA-UFG 2007 

20 Sueli Martins Freitas. Condições de trabalho e percepção de riscos associados ao uso de 
agrotóxicos na cultura do tomate de mesa em Goiás.  

PPGA-UFG 2006 

21 Sérgio Renato Artiaga da Rosa. Ganhos em produtividade e efeito da adoção de 

cultivares de soja no Estado de Goiás. 

PPGA-UFG 2006 

22 Lizz Kezzy de Morais. Adaptabilidade e estabilidade fenotípica em soja nos Estados de 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.  

PPGA-UFG 2005 

23 Roberto Miranda Pacheco. Estratificação de ambientes em cerrados do Brasil Central 
para fins de seleção e recomendação de cultivares de soja. 

PPGA-UFG 2004 
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N° Estudante / título do trabalho 
Programa 

/Instituição 

Ano 

24 João Luís da Silva Filho. Estratégias de predição de cruzamentos não realizados em 

análise dialélica utilizando marcadores moleculares.  

PPGMP/ 

UFLA 

2004 

25 Maria Clideana Cabral Maia. Adaptabilidade e estabilidade de linhagens experimentais 

de soja selecionadas para caracteres agronômicos e tolerância a insetos através de método 

uni-multivariado com reamostragem.  

PPGMP/ 

ESALQ-USP 

2004 

26 Osmir José Lavoranti. Estabilidade e adaptabilidade fenotípica através de reamostragem 

'bootstrap'no modelo AMMI.  

PPGEEA/ 

ESALQ-USP 

2003 

27 Jaison Pereira de Oliveira. Avaliação da qualidade nutricional do grão em populações de 
milho de alta qualidade protéica e seus cruzamentos.  

PPGA-UFG 2003 

28 Edson de Oliveira. Comportamento de genótipos de soja quanto às doenças de final de 

ciclo e qualidade de sementes em diferentes ambientes do Estado de Goiás. 

PPGA-UFG 2003 

29 Alexandre Siqueira Guedes Coelho. Abordagem Bayesiana na análise genética de 

populações utilizando dados de marcadores moleculares.  

PPGMP/ 

ESALQ-USP 

2002 

30 Márcio Costa Rodrigues. Heterose e seus componentes em cruzamentos de populações 

de milho com alta qualidade proteica                                                                (suplente) 

PPGA-UFG 2000 

 

 

Tabela 18. Participação em bancas de qualificação de doutorado e de avaliação de projeto de tese. 

N° Estudante / título do trabalho 
Programa 

/Instituição 
Ano 

1 Luiz Gabriel Silva Alvarenga. Herança da resistência à mancha de ramulária (Ramularia 

areola) em algodoeiro.                                                                               (projeto de tese) 

PGMP-UFG 2017 

2 Rodrigo de Souza Oliveira. Estimação de parâmetros genéticos para seleção precoce de 

clones de Eucalyptus no Estado de Goiás.                                                 (projeto de tese) 

PGMP-UFG 2017 

3 Paulo Henrique Ramos Guimarães. Exame geral de qualificação – doutorado. PGMP-UFG 2017 

4 Ivone de Bem Oliveira. Exame geral de qualificação – doutorado. PGMP-UFG 2016 

5 
André Luiz Lepre. Métodos AMMI e FGGE na estratificação de ambientes de verão e 

safrinha para seleção de híbridos de milho                                                (projeto de tese) 

PGMP-UFG 2015 

6 
Poliana Regina Carloni Di Prado. Potencial de populações segregantes de feijoeiro-

comum com grãos carioca para altos teores de ferro e zinco.  

PGMP-UFG 2015 

7 Fernanda de Cássia Silva. Exame geral de qualificação – doutorado. PGMP-UFG 2014 

8 Vilmar de Araújo Pontes Júnior. Exame geral de qualificação – doutorado. PGMP-UFG 2014 

9 Clistiane dos Anjos Mendes. Exame geral de qualificação – doutorado. PGMP-UFG 2014 

10 Milena Ferreira Alves. Aspectos do mapeamento de QTL em cana-de-açúcar.  PGMP-UFG 2013 

11 
Renata Cristina Alvares. Parâmetros genéticos de genitores e populações segregantes de 

feijoeiro-comum para qualidade de grão e caracteres agronômicos.  

PGMP-UFG 2013 

12 
Gleina Costa Silva Alves. Levantamento da ocorrência e efeito de fatores edáficos sobre 
o nematóide Tubixaba sp. na cultura da soja em Goiás.  

PPGA-UFG 2012 

13 Paula Pereira Torga. Exame geral de qualificação – doutorado. PPGA-UFG 2010 

14 Nara Fernandes Moura. Exame geral de qualificação – doutorado.  PPGA-UFG 2010 

15 Keyla de Oliveira Ribeiro. Exame geral de qualificação – doutorado.  PPGA-UFG 2009 

16 Aracelle Assunção. Exame geral de qualificação – doutorado.  PPGA-UFG 2009 

17 Adilson Santos Martins. Exame geral de qualificação – doutorado.  PPGA-UFG 2008 

18 Mansuêmia Alves Couto. Exame geral de qualificação – doutorado. PPGA-UFG 2007 

19 Cláudio Takao Karia. Exame geral de qualificação – doutorado. PPGA-UFG 2007 

20 Cristiane Rachel de Paiva Felipe. Exame geral de qualificação – doutorado. PPGA-UFG 2007 

21 Tadeu Robson de Melo Cavalcante. Exame geral de qualificação – doutorado. PPGA-UFG 2006 

22 Sérgio Renato Artiaga da Rosa. Exame geral de qualificação – doutorado.  PPGA-UFG 2003 

23 Lizz Kezzy de Morais. Exame geral de qualificação – doutorado.  PPGA-UFG 2003 

24 Márcio Gomes Squilassi. Exame geral de qualificação – doutorado.  PPGA-UFG 2003 

25 Roberto Miranda Pacheco. Exame geral de qualificação – doutorado. PPGA-UFG 2003 
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8.2 REVISÃO PARA PERIÓDICOS CIENTÍFICOS 

 

Vários são os periódicos científicos para os quais tenho colaborado como revisor “ad hoc”, 

na avaliação de manuscritos submetidos a publicação (Tabela 19). Entre esses, excetuando a revista 

PAT, publicada pela EA-UFG, da qual tenho participação direta como editor desde o ano 2000, 

gostaria de destacar o trabalho contínuo que tenho prestado aos periódicos Pesquisa Agropecuária 

Brasileira (PAB), editado pela Embrapa, e Crop Breeding and Applied Biotechnolgy, pela 

Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas. O número de pareceres emitidos para estas duas 

revistas, nos últimos quinze anos, alcança a casa das dezenas. Já para as demais revistas listadas, os 

manuscritos revisados foram em menor número, entre uma e cinco avaliações. Em síntese, este é 

um trabalho voluntário que realizo com muita dedicação, haja vista a responsabilidade com que 

encaro esta função. Em geral, um parecer desse tipo me consome cerca de quatro horas de trabalho; 

ou seja, um período do dia (matutino, vespertino ou noturno), ou até mais, quando o processo inclui 

também revisar a versão corrigida vinda dos autores.  

 

Tabela 19. Relação de periódicos científicos atendidos com pareceres “ad hoc” para avaliação de 

manuscritos submetidos a publicação e respectivo período de atendimento. 

Nº Título dos periódicos (ISSN) / Instituição Período 

1 Bragantia (ISSN 1678-4499) – Instituto Agronômico (IAC) 2004 – 2011 

2 Ciência e Agrotecnologia (ISSN 1413-7054) – UFLA  2009 – 2011 

3 Ciência Rural (ISSN 1678-4596) – UFSM  2014 – 2016 

4 Crop Breeding and Applied Biotechnology (ISSN 1518-7853) – SBMP 2004 – 2016 

5 Scientia Agraria (ISSN 1519-1125) – UFPR  2009 – 2010 

6 Horticultura Brasileira (ISSN 0102-0536)  – Embrapa Hortaliças 2008 – 2009 

7 Pesquisa Agropecuára Brasileira – PAB (ISSN 0100-204X) – Embrapa 2004 – 2016 

8 Pesquisa Agropecuária Tropical – PAT (eISSN 1983-4063) – EA/UFG 2000 – 2016 

9 Revista de Matemática e Estatística (ISSN 0102-0811) – Unesp/FCAVJ  2005 – 2006 

10 Scientia Agricola (ISSN 0103-9016) – ESALQ/USP  2004 

11 Genetics and Molecular Biology (ISSN 0100-8455) – SBG  2003  

12 Brazilian Archives of Biology and Technology (ISSN 1678-4324) – ITPR  2005 

13 BioScience Journal (ISSN 1981-3163) – UFU  2001 – 2003  

 

Gostaria de enfatizar que, por meio desse tipo de convite, somos designados como 

guardiões da ciência do nosso tempo. Logo, não se concebem análises superficiais e lenientes, 

como infelizmente tenho constatado; feitas, sobretudo, para se ganhar uma linha adicional no 

currículo, como revisor de mais uma revista. Do zelo na realização deste trabalho depende a 

qualidade da ciência que lograremos ao futuro. Apesar dessa importância, tal atividade não tem 

sido devidamente reconhecida nos sistemas de avaliação acadêmica vigentes. Falta de 

reconhecimento similar assistimos também em relação à função de editor científico, igualmente, ou 

ainda mais, estratégica para a qualidade da ciência que almejamos. Prova disso é a facilidade com 
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que identificamos, nas universidades federais brasileiras, cargos com tarefas triviais e meramente 

burocráticas, mas com gratificações salariais substantivas. Enquanto certos editores, não 

remunerados especificamente por seu trabalho, sustentam de forma altruísta os periódicos que 

editam. Enfim, é preciso melhorar o nível de justiça associado aos sistemas de avaliação 

acadêmica, sob pena de colocarmos em risco a qualidade da ciência que deixaremos para as 

próximas gerações. Logo, é preciso também maior responsabilidade por parte de revisores na 

emissão de pareceres dessa natureza; seja para assegurar a qualidade científica, impedindo a 

publicação pseudociência nos periódicos científicos, seja para justificar eticamente o certificado de 

revisor “ad hoc” que recebem. Reitero que tenho trabalhado nisso com alguma decepção em torno 

dos resultados que todos nós presenciamos. Assim, compartilho do desabafo de Lindsay Waters, 

editor-chefe da insuspeita Harvard Press, em 2004, quando em seu livro Enemies of Promise, 

disparou: “os mercenários invadiram também o templo da ciência”. 

 

8.3  AÇÕES INTERNACIONAIS 
 

 Ao longo de minha carreira docente tive algumas poucas ações de alcance internacional. 

Entre elas destaco a participação no Programa Brafagri (Programa Brasil – França – Agricultura), 

da Capes/UFG. O programa estabelece parcerias nas áreas de ciências agronômicas, 

agroalimentares e veterinárias, entre universidades brasileiras e francesas, para intercâmbio de 

estudantes de graduação entre os dois países. Em 2009 e 2010, participei dos processos de seleção 

de estudantes dos cursos de Agronomia e Engenharia de Alimentos, da UFG, para este estágio 

acadêmico em universidades francesas (Institut Supérieure D’Agriculture de Lille – ISA, École 

Supérieure D’Agriculture D’Anger – ESA, École Supérieure D’Agriculture de Purpan – ESA-

Purpan, em Toulouse, e Institut Supérieure D’Agriculture Rhone-Alpes – ISARA, em Lyon). Como 

resultado disso, em dezembro de 2010, fui indicado para representar a UFG no “2
ème

 Forum 

Brafagri 2010”, na École Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire e de l’Alimentation Oniris, em 

Nantes, France. O evento congregou, num mesmo espaço, todas as universidades brasileiras e 

francesas participantes do programa, com apresentações orais de dirigentes e estudantes brasileiros 

e franceses envolvidos no processo. Foi momento de grande aprendizado, sobretudo por ter sido a 

minha primeira experiência num país de língua francesa. Lá avaliamos o desempenho dos nossos 

estudantes, bem como procuramos justificar, junto à coordenação da Capes e do governo francês, a 

importância da manutenção do programa para a UFG.  

 Outra missão internacional que julgo da maior relevâncai foi a participação, em 2012, no 

Programa ProSavana, da Embrapa, numa parceria com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC)/ 

Ministério das Relações Exteriores, em Moçambique, África. Nesta missão, já reportada na seção 

6.1.3, oferecemos um curso de “Técnicas de Experimentação Agrícola” para pesquisadores do 
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Instituto de Investigações Agropecuárias de Moçambique (IIAM), na cidade de Nampula, situada 

mais ao norte do país, em região de expansão agrícola. Ofertamos um curso intensivo de 40 horas, 

entre os dias 26 e 30 de novembro de 2012, enfocando, sobretudo, princípios de planejamento 

experimental. A atividade nos trouxe muita satisfação, tanto pela contribuição que deixamos 

naquele país, quanto pelo retorno positivo que recebemos daqueles pesquisadores. Preparamos uma 

segunda etapa do curso, focada em análise estatística de experimentos, que seria realizada em 2014. 

No entanto, por dificuldades na viabilização da estrutura computacional para a sua realização, esta 

etapa acabou sendo cancelada. Cheguei a ter em mãos a autorização da Reitoria da UFG, de 

afastamento para a oferta do curso (Portaria N° 4646, de out./2014), caracterizado no documento 

como “missão de trabalho”; mas, lamentavelmente, tivemos que também revogá-la. Na minha 

avaliação, isto prejudicou grandemente aquela comunidade de pesquisadores carente desses 

conhecimentos, bem como nos privou, como docente, de mais uma oportunidade de rica 

interlocução, colaboração e aprendizagem. 

 Entre as ações internacionais cabe-nos ainda reportar a parceria recente da qual estamos 

participando, via projeto de pesquisa, envolvendo a Embrapa Algodão e o CIRAD (Centre de 

Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), na França. O 

projeto, intitulado “Cotton adaptation to water stress: genetic and morpho-physiological 

determinism of drought stress response during the vegetative phase of cultivated cotton (Gossypium 

hirsutum L.) development”, foi aprovado pela Capes-Embrapa-Fundação Agrópolis no Edital n° 

12/2014. Tem como propósito avaliar uma coleção de germoplasma para resistência ao estresse 

hídrico, buscando estabelecer estratégias para uso de seleção genômica ampla em algodoeiro, com 

ênfase no melhoramento desse caráter. Para isso, estamos utilizando duas plataformas do CIRAD, 

em Montpellier, as quais são especializadas para fenotipagem em larga escala, uma para parte aérea 

(PhenoArch) e outra para raízes (Rhizoscope). O projeto prevê também a genotipagem de todos os 

acessos por meio de marcadores genéticos SNP (single nucleotide polymorphism), o que abrirá 

oportunidade para vários trabalhos de pesquisa. Nesse projeto estamos envolvendo um estudante de 

doutorado sob minha orientação, Saulo Muniz Martins, que já esteve na França para a primeira fase 

das avaliações (parte aérea), e, agora, no segundo semestre de 2017, estará de volta para a segunda 

etapa da fenotipagem de raízes. Vislumbro através deste projeto a possibilidade de, em futuro 

próximo, eu também estar pleiteando, junto ao CIRAD e à Capes, a realização de estágio pós-

doutoral na França, para seguir avançando com meus estudos nessa área. 
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9  ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 
Entre as atividades de extensão que tenho desenvolvido ao longo da minha carreira 

docente, destaco o projeto “Assessoria ao Planejamento e Análise Estatística de Experimentos 

Agrícolas”. Esse projeto, sem financiamento, remonta ao início de minhas atividades como 

professor na UFG, quando esse tipo de apoio, sobretudo, na Escola de Agronomia, ainda era 

bastante precário para a comunidade em geral. Então, dei início ao projeto e, ao longo desse tempo, 

tenho colaborado com dezenas de pessoas, subsidiando-as no planejamento de seus ensaios de 

pesquisa, bem como na realização da análise dos dados experimentais obtidos (Tabela 20).  

 

Tabela 20. Lista parcial de trabalhos de assessoria à análise estatística e/ou revisão técnico-

científica, prestados à comunidade em geral, com crédito registrado na seção de 

agradecimentos de teses e dissertações. 
 

 Nº Nome do beneficiário Título do trabalho 
Nível / 

instituição 
Assessoria Ano 

1 CRUVINEL, Adriane 

Reis 

Epidemiologia da ferrugem asiática da soja em 

ambientes do Estado de Goiás: efeito de fungicida e 
época da semeadura 

Dr. EA/UFG Estatística 

paramétrica 

2005 

2 OLIVEIRA , Jaison 

Pereira 

Avaliação da qualidade nutricional do grão em 

populações de milho de alta qualidade proteica e seus 
cruzamentos 

Dr. EA/UFG Biometria e 

genética 
quantitativa 

2003 

3 JACOBSON, Tamiel 

Khan Baiocchi 

Avaliação de efeitos do solo sobre os teores de fenóis 

totais em Barbatimão 

Ms. EA/UFG Estatística 

multivariada 

2003 

4 ROCHA, Maurisrael 

de Moura 

Seleção de linhagens experimentais de soja para 

adaptabilidade e estabilidade fenotípica 

Dr. 

Esalq/USP 

Biometria e 

genética 

quantitativa 

1998 

5 OLIVEIRA, João 

Daniel de Souza 

Potencial de soja perene Neonotowa  wiclitui e do 

capim Tifton- PT para fenação 

Ms. EV/UFG Estatística 

paramétrica 

2001 

6 DIAS, Miguel  
Joaquim 

Interrupção da estacionalidade em cabras primíparas 
e nulíparas com diferentes níveis de energia na dieta 

Dr. 
Fcavj/Unesp 

Estatística 
paramétrica 

2001 

7 FERREIRA, Maria 

Aldete J. da Fonseca 

Sistema reprodutivo e potencial para melhoramento 

genético de uma população de melancia Citrullus 
lanatus [Thunb.] 

Dr. 

Esalq/USP 

Biometria e 

genética 
quantitativa 

2000 

8 ROSSE, Leonardo 
Novaes 

Modelo de regressão não-linear aplicado na avaliação 
da estabilidade fenotípica em plantas 

Dr. 
Esalq/USP 

Biometria e 
genética 

quantitativa 

1999 

9 HAMAWAKI, 
Oswaldo Toshiyuki 

Potencial de progênies selecionadas em cruzamentos 
óctuplos de soja com ênfase na produtividade de óleo 

Dr. 
Esalq/USP 

Biometria e 
genética 

quantitativa 

1998 

10 ROCHA, Maurisrael 
de Moura 

Interação genótipos x locais em linhagens 
experimentais de soja com diferentes ciclos de 

maturação 

Ms. 
Esalq/USP 

Revisão técnico-
científica 

1998 

11 PINHEIRO, José 
Baldin 

Seleção para caracteres agronômicos, em diferentes 
épocas de cultivo, de populações de soja com 

resistência a insetos 

Dr. 
Esalq/USP 

Revisão técnico-
científica 

1998 

12 AMABILE, Renato 
Fernando 

Comportamento de adubos verdes em épocas de 
semeadura nos cerrados do Brasil Central 

Ms. 
Esalq/USP 

Planejamento e 
Análise 

Estatística 

1996 

13 LAÍNEZ-MEJÍA, 
Jorge Ramón 

Implicações da interação genótipos x ambientes na 
seleção de progênies de soja com ênfase nas 

produtividades de grãos e óleo 

Dr. 
Esalq/USP 

Revisão técnico-
científica 

1996 

14 JESUS, José              
Garcia de 

Conservação de sementes de capim colonião 
(Panicum maximum Jacq.): efeitos do teor de água e 

da embalagem 

Dr. 
Esalq/USP 

Análise estatística 
paramétrica 

1995 

15 SONNENBERG, Peter 

Ernest 

Efeitos da poda da rama na produção de abobrinha 

(Cucurbita moschata) cultivar ‘Menina Brasileira’ 

Inf. Técnicas Análise estatística 

paramétrica 

1994 



Memorial  J. B. Duarte 
 

80 

 

No início dessas atividades eu chegava a programar, computacionalmente, e realizar 

diversas análises estatísticas para membros da comunidade. Atualmente, entretanto, não mais as 

realizo, em razão das muitas outras atividades que acumulei. Apesar disso, continuo orientando a 

clientela que me procura sobre esse assunto, acerca do modo como o próprio usuário pode realizar 

as suas análises, utilizando, por exemplo, softwares livres que estão disponíveis na atualidade. 

Nesse tipo de atividade estão incluídas também colaborações que, ao longo desse tempo, ofereci a 

pessoas que me procuraram para análise estatística e revisão técnico-científica de suas dissertações 

ou teses. Assim, com frequência, tenho o privilégio de encontrar o meu nome na seção de 

“agradecimentos” de trabalhos monográficos dessa natureza (Tabela 20). 

Outra atividade de extensão que procuro atender são as demandas para a realização de 

palestras ou conferências nas áreas de minha atuação. A Tabela 21 traz uma relação daquelas que 

avalio como mais significativas. Observam-se claramente duas classes distintas de palestras para as 

quais eu tenho sido demandado. Uma voltada para a área de minha formação técnica, em biometria 

e genética quantitativa, com ênfase no tema da interação de genótipos com ambientes; e outra 

voltada para a reflexão mais filosófica no campo da metodologia científica. São dois temas que, 

embora possam parecer desvinculados, para mim, são fortemente interligados e igualmente 

estimulantes. A filosofia paira sobre todas as ciências; é metalinguagem instrumental e crítica. 

Assim, somente seremos cientistas mais conscientes, se avançarmos nossa reflexão para além do 

objeto particular de estudo. A filosofia da ciência permite essa análise.  

Nesse campo, tenho procurado abordar aspectos técnicos em conexão direta com as 

consequências éticas de nossas escolhas metodológicas. Assim, apresento posicionamentos 

relativamente críticos sobre certas tendências, a meu ver, equivocadas, que parte da comunidade 

acadêmica assume frente às pressões por publicação, materializadas no apelativo slogan “publish or 

perish”. Por isso, nas minhas palestras costumo abordar, além de aspectos de normalização dos 

documentos técnico-científicos, certos descaminhos pelos quais um aprendiz de cientista não deve 

trilhar. Vale destacar aqui algumas destas tentações: fazer pós-graduação stricto sensu para 

conseguir um bom emprego; cursar mestrado ou doutorado sem vivenciar a universidade 

(academia); realizar pesquisa com planejamento e execução experimentais cientificamente 

amadoras; escolher o orientador pela amizade e não pela competência específica; tirar férias 

durante a experimentação de campo; realizar revisões locais baseadas apenas em teses e resumos de 

congressos; estudar Inglês só para o exame de suficiência; ter como meta fim a apresentação e 

publicação de trabalhos em congressos; não reservar tempo suficiente para a análise dos dados e a 

redação científica; não se interessar por estatística e nem por orientações técnicas sobre redação; 

garantir uma “banca de amigos” que não crie dificuldades durante a defesa do trabalho final; ter a 

defesa da tese ou dissertação como a etapa última do processo (foco só no título a ser obtido, ou 

somente na ata de defesa); e, em caso de publicação, priorizar a rapidez e o número de artigos, com 
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parcerias autorais que assegurem muitas publicações sem grande esforço. Eis aí um caminho para 

se ter pseudocientistas e, por conseguinte, reverter o referido slogan para “publish and perish”.  

 

Tabela 21. Relação das principais palestras e conferências ministradas em eventos científicos. 

 Nº Título Evento Local / Instituição Ano 

1 Ciência: aspectos filosóficos e metodológicos / “conhecimento 
científico na pesquisa” (título no certificado) 

Treinamento para pesq. 
da Emater-GO 

Goiânia: Emater 2012 

2 Caminhos e descaminhos da produção científica na pós-

graduação 

Aula inaugural do 

PPGCTA-UFG 

Goiânia: UFG 2011 

3 Metodologia científica: da filosofia à publicação 5° Seminário Jovens 

Talentos / CNPAF 

Santo Antônio de 

Goiás: Embrapa 

2011 

4 Biometria em genética e melhoramento de plantas: tendências 
e inquietações / “A biometria e a genética quantitativa no 

Brasil” (título no certificado) 

XIV Simpósio de 
Atualiz. em Genét. e 

Melh. de Plantas 

Lavras: UFLA 2010 

5 A tirania dos sistemas hegemônicos de avaliação da produção 
científica / (participação na mesa redonda: “produção científica 

brasileira”) 

Jornada Científica da 
Pós-Grad. na EA-UFG 

Goiânia: UFG 2009 

6 A publicação científica no século XXI 

(título da palestra e da mesa redonda presidida) 

27° Congresso Bras. de 
Nematologia 

Goiânia: SBN 2007 

7 Produção científica na pós-graduação: caminhos e 

descaminhos II 

Seminários I e II / 

PPGA-UFG 

Goiânia: UFG 2007 

8 Produção científica na pós-graduação: caminhos e 

descaminhos 

Seminários I e II / 

PPGA-UFG 

Goiânia: UFG 2006 

9 Análise AMMI como ferramenta alternativa na recomendação 
de cultivares 

II Encontro Goiano de 
Melh. de Plantas 

Goiânia: SBMP-
Reg. GO 

2006 

10 Métodos biométricos potenciais para o melhoramento genético 

de plantas 

52° Congresso Bras. de 

Genética 

Foz do Iguaçu:/ 

SBG 

2006 

11 Especificação do modelo de análise estatística e suas 

implicações na seleção de genótipos em plantas 

11° Seagro/ 50ª Reunião 

da RBRAS 

Londrina: 

RBRAS/IBS 

2005 

12 AMMI: uma abordagem multivariada no estudo da interação 
de genótipos com ambientes 

10° Seagro/ 48ª Reunião 
da RBRAS 

Lavras: RBRAS/IBS 2003 

13 Minicurso: Preparação de projetos de pesquisa e artigos 

científicos 

2° Congresso Bras. de 

Melh. de Plantas 

Porto Seguro: 

SBMP 

2003 

14 Aspectos gerais da interação ‘genótipos x ambientes’ com 

ênfase na formação de redes de avaliação 

1° Congresso Bras. de 

Melh. de Plantas 

Goiânia: SBMP 2001 

15 Emprego e análise estatística do delineamento em blocos 

aumentados 

IV Encontro de Mat. e 

Estat. do IME-UFG 

Goiânia: UFG 2000 

16 Sobre o emprego e a análise estatística do delineamento em 
blocos aumentados no melhoramento de plantas 

Seminários do PPGA-
UFG 

Goiânia: UFG 2000 

17 AMMI: uma abordagem multivariada no estudo da 'interação 

G x E' 

Seminário: Dep. de 

Genética/Esalq-USP 

Piracicaba: USP 1998 

18 Aplicação DVS na interpretação da interação de genótipos com 

ambientes 

Seminário: Pós-Grad. em 

Est. e Exp. Agron./Esalq 

Piracicaba: USP 1998 

19 Estabilidade e adaptabilidade fenotípicas Seminário de Genética 
Quant. II / Esalq-USP 

Piracicaba: USP 1998 

20 Introdução à análise de componentes principais com aplicação 

do SAS 

Seminário de Tópicos 

Esp. de Melh./Esalq 

Piracicaba: USP 1998 

21 O método AMMI para análise de interação de genótipos com 

ambientes (GxE) 

Seminário de Análise 

Multivariada/Esalq-USP 

Piracicaba: USP 1998 

22 Uso de modelos de regressão para o estudo da adaptação 
produtiva de genótipos de soja 

XVII Reun.Pesq. de Soja 
da Reg. Central do Brasil 

Goiânia: Emgopa 
/Embrapa 

1995 

23 Estabilidade e adaptação de cultivares VIII Seagro / CA de 

Agron. EA/UFG 

Goiânia: UFG 1993 

24 O ensino da estatística nas escolas de agronomia 4° Seagro/ 36ª Reunião 

da RBRAS 

Goiânia: 

RBRAS/IBS 

1991 
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Outra atividade com a qual tenho procurado colaborar, embora em menor proporção de 

tempo, é na organização de eventos técnico-científicos. A Tabela 22 traz a lista dos principais 

eventos dos quais eu participei nesse sentido. Essa atividade, apesar de difícil e trabalhosa, é 

bastante salutar para a formação dos estudantes e até mesmo para a qualificação dos docentes. 

Assim, precisamos nos disponibilizar para tal, sobretudo quando os eventos ocorrem em nossa 

universidade ou unidade acadêmica.  

 
Tabela 22. Relação de participações na organização de eventos técnico-científicos. 

 Nº Evento Função Local Instituição Mês/ano 

1 8° Congresso Brasileiro de 

Melhoramento de Plantas 

Comissão organizadora Goiânia Soc. Bras. de 

Melh. de Plantas 

Ago/2015 

2 III Encontro Goiano de 
Melhoramento de Plantas 

Coordenador de painel St. Antônio 
de Goiás 

SBMP-GO Nov/2008 

3 IV Conpeex / III Jornada 

Científica da Pós-
Graduação na EA-UFG 

Coordenador de seção técnica Goiânia PPGA-UFG Out/2007 

4 27° Congresso Brasileiro 

de Nematologia 

Presidente de mesa redonda: "A 

produção científica no Século XXI" 

Goiânia Soc. Bras. de 

Nematologia 

Maio/2007 

5 46° Congresso Brasileiro 

de Olericultura 

Presidente de seção plenária: 

“Modelagem – um novo enfoque na 

pesquisa” 

Goiânia Soc. Bras. de 

Olericultura 

Ago/2006 

6 1ª Reunião da Ridesa na 

UFG 

Comissão organizadora Goiânia Ridesa/UFG Jul/2006 

7 II Jornada Científica da 
Pós-Graduação na EA/UFG 

Comissão organizadora Goiânia PPGA/UFG Dez/2005 

8 1° Congresso Brasileiro de 

Melhoramento de Plantas 

Coordenador do painel: “Processo de 

avaliação e recomendação de cultivares” 

Goiânia Soc. Bras. de 

Melh. de Plantas 

Abr/2001 

9 VIII Semana Agronômica 

de Goiânia 

Orientador do curso: “Recomendação de 

cultivares” 

Goiânia C. A. “Bernardo 

Sayão”/EA-UFG 

Nov/1993 

10 II Encontro de Iniciação 
Científica / CNPq (UCG, 

UFG, UFMS e UFU) 

Coordenador de sala de apresentação de 
trabalhos 

Goiânia PRPPG-UFG Nov/1993 

11 4° Seagro/ 36ª Reunião da 

RBRAS 

Comissão organizadora Goiânia RBRAS/IBS Fev/1991 

12 III Semana de Agrárias de 
Goiânia 

Coordenador do curso: “Cultura de 
Arroz” 

Goiânia C. A. “Bernardo 
Sayão”/EA-UFG 

Out/1988 

 

 
Logo no início da carreira docente passei por uma experiência singular nesse tipo de 

atividade; quando trouxemos para Goiânia, e especificamente para a UFG, o 4° Simpósio de 

Estatística Aplicada à Experimentação Agronômica (Seagro/RBRAS), em 1991. Infelizmente, às 

vésperas do evento, foi decretada uma greve geral dos servidores da UFG, o que nos deixou em 

grandes apuros; eu e o saudoso professor Dr. Roberto Augusto de Almeida Torres, representando a 

UFG, e o Dr. Francisco José P. Zimmermann, da Embrapa Arroz e Feijão, presidente da Comissão 

Organizadora. Enfim, apesar das dificuldades operacionais e logísticas, fizemos um evento 

tecnicamente muito bom. Foi neste evento, por exemplo, que tive o privilégio de conhecer 

pessoalmente o professor Dr. Frederico Pimentel Gomes; uma referência dessa área no Brasil e na 

América Latina. E, ainda, por ter sido convidado para uma mesa redonda sobre “o ensino da 
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estatística nas escolas de agronomia” (Tabela 21; última linha), seção que fora presidida pela ilustre 

Dr
a
 Clarice Garcia Borges Demétrio, professora da ESALQ/USP, e que veio a ser, nada menos, que 

presidente da Sociedade Internacional de Biometria. Só estes dois episódios já ilustram, para mim, 

a importância desse tipo de atividade no ambiente acadêmico; haja vista a possibilidade de 

encontros assim tão estimulantes. 

Por último, gostaria de rememorar uma atividade de extensão que acompanhei com muito 

entusiasmo, ainda em 1992. A proposta veio do saudoso professor Joel Cecílio, à época chefe do 

Departamento de Agricultura. A iniciativa, por ele denominada Programa de Extensão Agronômica 

da Escola de Agronomia/UFG (PROEXAG), consistia de viagens programadas para os docentes do 

Departamento, sempre em grupo. Em certa ocasião fizemos uma viagem inesquecível, em micro-

ônibus da UFG, até propriedades agrícolas da região sudoeste do Estado de Goiás, quando 

visitamos também a Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo), a 

Escola de Agronomia de Rio Verde e outras entidades de classe nesse município. A reunião e 

discussão informal dos professores das diversas especialidades (solos, fitotecnia, melhoramento de 

plantas, experimentação agrícola, ecologia e meio ambiente etc.), em campo, juntamente com 

produtores, técnicos agrícolas e agrônomos que vivenciam “in loco” suas problemáticas, é um 

campo de pesquisa riquíssimo, que precisaria ser resgatado e estimulado com maior frequência.  

 

  



Memorial  J. B. Duarte 
 

84 

 

10  ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

Embora eu admita que a área administrativa não seja meu lado mais forte, posso assegurar 

que os Diretores da EA-UFG, Coordenadores de curso e de programas de pós-graduação em que 

tenho atuado, e a própria Reitoria da UFG têm me confiado atividades de destacada importância e 

responsabilidade durante o período em que sou professor desta universidade. A Tabela 23 lista, em 

ordem cronológica, as principais funções administrativas que tenho desempenhado nesse período, 

inclusive indicando as respectivas portarias que me designaram para tais atividades.  

A primeira destas atividades que eu gostaria de destacar foi ter participado da Comissão de 

Reforma Curricular liderada pela Profª Ivanise Soares de Paula, à época presidente do Colegiado 

do Curso de Agronomia/UFG. Ouso dizer que, provavelmente, esta tenha sido a maior e a mais 

ousada tentativa de reformulação do currículo de agronomia na EA/UFG. Foram mais de cinquenta 

reuniões de grupos de trabalho, envolvendo a maioria dos professores do curso (do ciclo básico, ao 

aplicado); além de seminários envolvendo representantes de entidades de classe (ex. Associação 

dos Engenheiros Agrônomos de Goiás – AEAGO, CREA-GO, cooperativas etc.). Particularmente, 

liderei reuniões para discutir a adequação dos conteúdos programáticos de sete disciplinas: 

Genética, Fisiologia Vegetal, Ciência da Computação, Fitopatologia, Entomologia, Agricultura 

Especial e Silvicultura (Tabela 23). Ao final, as diversas sugestões apresentadas pelos líderes dos 

vários grupos de estudo e pela coordenação geral foram consolidadas na proposta curricular.  

Outro trabalho que desenvolvi por algum tempo, em apoio à coordenação do curso, à época 

chamada de Colegiado de Curso de Agronomia (CCA), foi em comissões para avaliar processos de 

transferência de alunos de outras instituições federais de ensino. Ao lado dos professores Luiz 

Carlos de Freitas e Jorge Luiz do Nascimento, depois também com a professora Mara Rúbia da 

Rocha, e liderados pelo presidente do CCA à época, Prof. Paulo Alcanfor Ximenes, definimos 

critérios objetivos de avaliação e deliberamos sobre vários requerimentos desse tipo; pelo menos 

por uns três anos. Ainda sob a mesma presidência do CCA, trabalhei em comissão para adequar as 

normas de estágios curriculares e extracurriculares na EA-UFG. A dinâmica da oferta de estágios e 

da legislação sempre exigiu esse tipo de ajuste.  

Outra linha de trabalho administrativo para a qual tenho sido demandado com relativa 

frequência, na EA-UFG, é participação em comissões para definir critérios objetivos de avaliação 

da atividade docente. Já em 1994, no ano em que me ingressei efetivamente, trabalhei na 

reformulação das normas que estabelecia critérios para a chamada progressão horizontal. Depois 

disso, tenho atuado indiretamente nesse campo, em comissões de alocação de vagas de docentes 

para os departamentos da Escola, bem como naquelas que buscam estabelecer critérios acadêmicos 

para a contratação de novos docentes. Ambos são trabalhos delicados, para os quais necessitamos 

desenvolver abertura e escuta atenta acerca das demandas que nos chegam dos diversos setores.  



Memorial  J. B. Duarte 
 

85 

 

Tabela 23. Relação de atividades administrativas designadas por portaria e desempenhadas durante 

o período de exercício da atividade docente na UFG. 

Nº Especificação da atividade 
Portaria 

(data) 
Emissão Duração 

1 Comissão de Reformulação Curricular do Curso de Agronomia /UFG Nº 020 

(30/out/90) 

Diretoria /           

EA-UFG 

1990 

2 Grupo de estudo para analisar o programa de Genética para o Curso de 
Agronomia/UFG 

Nº 020 
(09/nov/90) 

Coleg. Curso 
Agron./UFG 

Nov/1990 

3 Grupo de estudo para analisar o programa de Fisiologia Vegetal para o 

Curso de Agronomia/UFG 

Nº 020 

(27/nov/90) 

Coleg. Curso 

Agron./UFG 

Nov-dez/ 

1990 

4 Grupo de estudo para analisar o programa de Ciência da Computação 

para o Curso de Agronomia/UFG 

Nº 012 

(04/dez/90) 

Coleg. Curso 

Agron./UFG 

Dez./1990 

5 Grupo de estudo para analisar o programa de Fitopatologia para o Curso 

de Agronomia/UFG 

Nº 09   

(22/abr/91) 

Coleg. Curso 

Agron./UFG 

Abr-maio/ 

1991 

6 Grupo de estudo para analisar o programa de Entomologia para o Curso 
de Agronomia/UFG 

Nº 010 
(22/abr/91) 

Coleg. Curso 
Agron./UFG 

Abr-maio/ 
1991 

7 Grupo de estudo para analisar o programa de Agricultura Especial para 

o Curso de Agronomia/UFG 

Nº 016 

(25/abr/91) 

Coleg. Curso 

Agron./UFG 

Abr-maio/ 

1991 

8 Grupo de estudo para analisar o programa de Silvicultura para o Curso 

de Agronomia/UFG 

Nº 018 

(30/abr/91) 

Coleg. Curso 

Agron./UFG 

Abr-maio/ 

1991 

9 Fiscal do Concurso Vestibular – Comissão Especial do Concurso 
Vestibular /UFG (CECV-UFG) 

Inscrição e 
seleção  

CECV-UFG 1991/1993       
(1sem./ano) 

10 Comissão p/ normalizar e avaliar transferências de alunos de outras 

IFES, atestados de vaga de portador de diploma e mudança de curso 

Nº 001 

(06/maio/93) 

Coleg. Curso 

Agron./UFG 

1993/1995 

11 Comissão para propor alterações nas normas de Estágio Curricular e 

Extra-Curricular do Curso de Agronomia 

Nº 003 

(04/out/93) 

Coleg. Curso 

Agron./UFG 

1993/1994 

12 Representante suplente da Classe de Professor Assistente no Conselho 
Departamental da EA-UFG  

Nº 021 
(10/ago/1994) 

Diretoria /           
EA-UFG 

1994/1996 

13 Comissão para reformulação da Resolução (n. 02/1991) que estabelece 

normas para Progressão Horizontal de docentes da EA-UFG 

Nº 029 

(31/out/94) 

Diretoria /           

EA-UFG 

1994/1995 

14 Comissão para analisar solicitação de transferência de alunos de outras 

IFES e atestado de vaga 

Nº 003 

(30/nov/95) 

Coleg. Curso 

Agron./UFG 

1995/1996 

15 Comissão Editorial da revista Pesq. Agrop. Trop. (PAT):               
função: Editor Assistente 

Nº 021 
(17/ago/2000) 

Diretoria /           
EA-UFG 

2000/2002 

16 Comissão para analisar requerimentos de transferência para o Curso de 

Agronomia 

Nº 035 

(13/dez/2002) 

Coleg. Curso 

Agron./UFG 

Dez/2002 a 

fev/2003 

17 Banca de Revisão de Prova (uma) – disciplina: Estatística e 

Experimentação  

Nº 013    

(28/abr/2003) 

Diretoria /           

EA-UFG 

Abr-maio/ 

2003 

18 Banca de Revisão de Provas (dez) – disciplina: Fitotecnia  Nº 028    
(24/nov/2003) 

Diretoria /           
EA-UFG 

Nov-dez/ 
2003 

19 Banca Examinadora do Concurso Público para cargo de Professor 

Adjunto. Área: Melhoramento, Estatística e Experimentação/EA-UFG 

Nº 0170 

(18/fev/2004) 

Reitoria /            

UFG 

Fev-abr/  

2004 

20 Nomeação como Editor-chefe da revista PAT (nota: efetivamente já o 

era 2001, como podem demonstrar os fascículos publicados) 

Nº 028    

(22/set/2004) 

Diretoria /           

EA-UFG 

2004/2006 

21 Comissão para revisão de Res. (n. 01/2001) de normas complementares 
para ingresso na carreira do magistério superior  na EA-UFG 

Nº 032 
(10/out/2004) 

Diretoria /           
EA-UFG 

2004 

22 Comissão de avaliação de Planos, Teses e Dissertações do PPGA/UFG Nº 05    

(09/maio/2005) 

Coord.         

PPGA/UFG 

2005/ 2007 

23 Banca de Processo Seletivo para contratação de Professor Substituto. 

Área: Agricultura Especial /EA-UFG 

Nº 020 

(21/fev/2006) 

Diretoria /           

EA-UFG 

fev-mar/  

2006 

24 Membro do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG (CEP-UFG) Nº 0911 
(24/abr/2006) 

Reitoria /            
UFG 

2006 

25 Representante titular da área Ciências Exatas e Tecnológicas no 

Conselho Editorial do CEGRAF / Editora UFG 

Nº 1090 

(11/maio/2006) 

Reitoria /                   

UFG 

2006/2008 

26 Comissão para revisar a Res. Consuni/Cepec N° 01/2006, que regula-

menta o ingresso para a carreira do Magistério Superior na UFG 

Nº 1857 (24/jul) 

Port. retif. n°2074 

(11/ago/2006) 

Reitoria /                   

UFG 

2006 
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Nº Especificação da atividade 
Portaria 

(data) 
Emissão Duração 

27 Comissão de Bolsas do PPGA/UFG (membro suplente) Nº 39    

(28/maio/2007) 

Coord.         

PPGA/UFG 

2007/2009 

28 Comissão de avaliação de Planos, Teses e Dissertações do PPGA/UFG Nº 40    

(28/maio/2007) 

Coord.         

PPGA/UFG 

2007/2009 

29 Coordenador/supervisor de prédio para o Vestibular 2007 – Centro de 
Seleção UFG 

Inscrição e 
seleção 

Centro de  
Seleção - 

UFG 

Jan./2007 

30 Comissão para assessorar a Direção e Bancas de Concurso para 
contração de docentes na EA-UFG 

N° 017          
(28/fev/2008) 

Diretoria /           
EA-UFG 

2008/2010 

31 Comissão para definir perfil, lista de pontos e homologar inscrições do 
Concurso Público p/ contr. de professor. Área: Melh. de Plantas 

N° 021          
(29/fev/2008) 

Diretoria /           
EA-UFG 

Fev-mar/  
2008 

32 Renovação de mandato como Editor-chefe da revista PAT 

(desligamento em outubro do mesmo ano) 

N° 029          

(27/mar/2008) 

Diretoria /           

EA-UFG 

2008 

33 Representante titular da área Ciências Exatas e Tecnológicas no 

Conselho Editorial do CEGRAF / Editora UFG 

Nº 1179  

(30/abr/2008) 

Reitoria /                   

UFG 

2008/ 

abr.2010 

34 Comissão p/ propor Alocação de Vagas de docentes e técnicos 
administrativos, provenientes do REUNI, na EA/UFG 

N° 049          
(30/set/2008) 

Diretoria /           
EA-UFG 

2008 

35 Nomeação como editor de área (Melhoramento Vegetal) da               

revista PAT  

N° 051          

(20/out/2008) 

Diretoria /           

EA-UFG 

2008/2010 

36 Comissão para propor alteração no modelo de Alocação de Vagas de 

docentes na EA-UFG 

N° 053          

(06/nov/2008) 

Diretoria /           

EA-UFG 

2008 

37 Comissão para proceder ao cálculo do Índice de Alocação de Vagas 
(IAV) para contratação de docentes na EA-UFG 

N° 061          
(28/nov/2008) 

Diretoria /           
EA-UFG 

2008 

38 Comissão Administrativa do PPGA/UFG (membro suplente) Nº 12    

(15/maio/2009) 

Coord.         

PPGA/UFG 

2009/2011 

39 Comissão para estudo e aplicação de Modelo de Alocação de Vagas de 

docentes na EA-UFG 

N° 017            

(29/maio/2009) 

Diretoria /           

EA-UFG 

2009/2011 

40 Comissão para avaliar Extraordinário Domínio de Conteúdo de 
estudante, em Metodologia Científica 

N° 001            

(20/ago/2009) 

Coord. Curso 
Agron./UFG 

Ago-set / 
2009 

41 Comissão para estudar perfil, conteúdo programático e lista de pontos 

de Concurso Público p/ contr. de professor. Área: Melh. de Plantas 

N° 037          

(13/nov/2009) 

Diretoria /           

EA-UFG 

Nov-dez/ 

2009 

42 Prorrogação de mandato como representante titular da área Ciências 

Exatas e Tecnológicas no Conselho Ed. do CEGRAF / Editora UFG 

Nº 2002 

(13/maio/2010) 

Reitoria /                   

UFG 

Até 

jul/2010 

43 Membro da Comissão de Ética da UFG, vinculada à Comissão de Ética 
Pública da Presidência da República. 

Nº 2340 
(11/jun/2010) 

Reitoria /                   
UFG 

2010 

44 Comissão para assessorar a Direção e Bancas de Concurso para 

contração de docentes na EA-UFG 

N° 013          

(06/jul/2010) 

Diretoria /           

EA-UFG 

2010/2012 

45 Comitê de Avaliação Trienal/2010 da Capes, área: Ciências Agrárias I 

para conceituação dos programas nacionais de pós-graduação  

Convocação   

Capes 

Coord, de 

Área  

Jul./2010 

46 Nomeação como membro do Conselho Editorial da revista PAT  N° 032          
(20/out/2010) 

Diretoria /           
EA-UFG 

2010/2012 

47 Comissão de avaliação de Planos, Teses e Dissertações do PPGA/UFG Nº 13    

(30/mar/2011) 

Coord.         

PPGA/UFG 

2011/2013 

48 Composição de Banca de Jurados do Concurso Expressão Acadêmica 

da Editora UFG 

Nº 1450 

(04/maio/2011) 

Reitoria /                   

UFG 

Maio/2011 

49 Comissão para estudo e aplicação de Modelo de Alocação de Vagas de 
docentes na EA-UFG 

N° 31            

(19/set/2011) 

Diretoria /           
EA-UFG 

2011/2014 

50 Presidente da Comissão de Ética da UFG, vinculada à Comissão de 

Ética Pública da Presidência da República. 

Nº 0926 

(16/mar/2012) 

Reitoria /                   

UFG 

2012 

51 Comissão Administrativa do PGMP/UFG Nº 13    

(01/abr/2012) 

Coord.         

PGMP/UFG 

2012/2014 

52 Comissão de acompanhamento do Planejamento Estratégico da EA-
UFG, período 2012/2014. 

N° 11            

(02/abr/2012) 

Diretoria /           
EA-UFG 

2012/2014 

53 Comissão para adequar as Normas Complementares da EA-UFG à Res. 
Consuni/Cepec n.01/2013, para ingresso na carreira docente 

N° 11          
(06/maio/2013) 

Diretoria /           
EA-UFG 

2013 
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Nº Especificação da atividade 
Portaria 

(data) 
Emissão Duração 

54 Comissão de Avaliação Docente (CAD) para promoção à Classe E 

(Professor Associado) 

N° 60          

(19/dez/2013) 

Diretoria /           

EA-UFG 

2013/2015 

55 Comissão de Seleção e Avaliação do PGMP/UFG Nº 21    
(01/abr/2014) 

Coord.         
PGMP/UFG 

2014/2016       
(3d/semest) 

56 Comissão para estudo e aplicação de Modelo de Alocação de Vagas de 

docentes na EA-UFG 

N° 12            

(23/maio/2014) 

Diretoria /           

EA-UFG 

2014/2016 

57 Nomeação como editor de seção (Melhoramento de Plantas) da Equipe 

Editorial da revista PAT  

N° 26          

(15/out/2014) 

Diretoria /           

EA-UFG 

2014 

58 Nomeação como membro do Comitê de Editores Assistentes da revista 
PAT para apoiar o novo Editor-chefe  

N° 033          
(24/nov/2014) 

Diretoria /           
EA-UFG 

2014/2016 

59 Comissão para análise de Recursos (quatro) contra os resultados de 

Concurso Público para docente, classe A, área Entomologia  

N° 007          

(15/abr/2015) 

Diretoria /           

EA-UFG 

Abr/2015 

60 Comissão para propor alterações nas Normas Complementares da EA-

UFG para ingresso na carreira docente 

N° 10          

(11/jun/2015) 

Diretoria /           

EA-UFG 

2015 

61 Comissão encarregada de organizar e executar a 1ª Festa de Egressos da 
EA/UFG 

N° 18          
(28/out/2015) 

Diretoria /           
EA-UFG 

2015/2016 

62 Comissão para organizar e proceder a homologação de inscrições do 

Concurso Público p/ contr. de professor. Área: Melh. de Plantas 

N° 21          

(28/dez/2015) 

Diretoria /           

EA-UFG 

Dez/2015 

63 Recondução à Comissão de Avaliação Docente (CAD) para promoção à 

Classe E (Professor Associado)  

N° 25          

(28/dez/2015) 

Diretoria /           

EA-UFG 

2015/2017 

64 Banca de Revisão de Prova (uma) – disciplina: Ecologia Agrícola  Nº 01    
(18/jan/2016) 

Diretoria /           
EA-UFG 

Jan-fev /            
2016  

65 Comissão encarregada de organizar e executar o II Encontro de 

Egressos da EA/UFG 

N° 026          

(05/fev/2016) 

Diretoria /           

EA-UFG 

Até 

jun/2016 

66 Comitê Gestor do PMGCA-UFG N° 032          

(04/abr/2016) 

Diretoria /           

EA-UFG 

2016            

(dois anos) 

67 Comissão encarregada de discutir e elaborar o Regimento Interno do 
PMGCA-UFG 

N° 034/035          
(04/abr/2016) 

Diretoria /           
EA-UFG 

2016      

68 Comissão Administrativa do PGMP/UFG Nº 01    

(11/abr/2016) 

Coord.         

PGMP/UFG 

2016            

(dois anos) 

69 Comissão para Elaboração das Normas Internas do PGMP/UFG Nº 02    

(15/nov/2016) 

Coord.         

PGMP/UFG 

Nov/2016 a            

maio/2017 

70 Recondução do Comitê de Editores da revista PAT  N° 005          
(03/fev/2017) 

Diretoria /           
EA-UFG 

Nov/2016 a            
mar/2017 

71 Presidente de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 
no âmbito da UFG 

Nº 0833 
(14/fev/2017) 

Reitoria /                   
UFG 

2017     
(120 dias) 

72 Nomeação como membro da Comissão Editorial da revista PAT  N° 014          

(19/abr/2017) 

Diretoria /           

EA-UFG 

2017            

(dois anos) 

 

 
Esse tipo de experiência fez com que, em 2006, eu fosse convidado pela própria Reitoria da 

UFG para compor comissão responsável por revisar as normas internas que regulamentavam o 

ingresso na carreira do magistério superior em nossa universidade (Portaria Nº1857, de julho de 

2006). Este trabalho foi coordenado pelo Prof. Dr. Jeblin Antônio Abrãao, Pró-Reitor de 

Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (PRODIRH). Nesse sentido, na EA-UFG, 

tenho participado também de comissão que assessora a direção e as bancas examinadoras de 

concursos, para a aplicação correta dos critérios de pontuação dos candidatos, sobretudo na prova 

de títulos. Na mesma linha participo internamente também de comissão de avaliação docente, 

designada como “CAD”, para avaliar, em especial, os processos de promoção à classe de Professor 

Associado – Classe E, conforme estabelece a Portaria Nº 60, do Diretor da EA-UFG. 
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Conforme já reportei em outras seções (ex. 7.4.1), outra atividade administrativa que me 

acompanha na EA-UFG, desde o meu retorno do doutorado, em 2000, é o trabalho editorial junto à 

revista PAT – Pesquisa Agropecuária Tropical. São várias portarias listadas na Tabela 23 que 

remetem a esse esforço especial que tenho oferecido ao nosso periódico científico. Assim, logo no 

início fui editor assistente (Portaria Nº 021 de agosto de 2000 / Direção da EA-UFG); depois, 

editor-chefe entre 2001 e 2008 (Portarias Nº 028/set.2004, Nº 029/mar.2008); posteriormente 

exerci a função de editor de seção, na área melhoramento de plantas, com apoio informal em 

estatística experimental (Portarias Nº 032/out.2010, Nº 26/out.2014); e, desde novembro de 2014, 

faço parte do Conselho Editorial da revista (Portarias Nº 033/nov.2004, Nº 005/fev.2017, Nº 

014/abr.2017). Lá, sob a liderança dos editores-chefes, Prof. Dr. Alexander Seleguini (até 

nov./2014) e agora Prof. Dr. Evandro Novaes, e de seu incansável editor assistente M. Sc. Gilson 

Pedro Borges, tenho vivenciado momentos de muito trabalho, haja vista o grande volume de 

submissões recebidas; mas, também de grande aprendizagem acadêmico-científica. Tudo isso 

graças à interlocução fecunda que prevalece no trabalho da Comissão Editorial, composta também 

pelas brilhantes colegas, as professoras Drª Jaqueline Magalhães Pereira e Drª Virgínia Damin, e a 

pesquisadora Drª Mellissa Ananias Soler da Silva (Embrapa Arroz e Feijão), e agora também pelo 

colega Prof. Dr. Luís Carlos Cunha Júnior.  

Nessa mesma linha, fui também membro do Conselho Editorial do Cegraf/UFG – Editora 

da UFG, durante quatro anos, entre maio de 2006 e julho de 2010. Essa atividade oportunizou-me 

vivenciar também o processo editorial da publicação de livros acadêmicos. Por lá participei 

também, como jurado, de um concurso para seleção de livros a serem publicados em coleção 

específica da editora – Expressão Acadêmica; na área de Ciências Agrárias e da Terra (Portaria Nº 

1456, de maio de 2011/ Reitoria da UFG). Toda essa experiência, tanto na revista PAT, como na 

Editora da UFG, tem enriquecido muito a minha formação para atuar melhor também no ensino e 

na pesquisa científica. 

Outra linha pela qual tenho atuado em atividades administrativas, talvez pela ligação com 

os estudos envolvendo filosofia da ciência, é no campo da ética. Nessa área, fui membro do Comitê 

de Ética em Pesquisa da UFG durante todo o ano de 2006 (Portaria Nº 0911, de abril 2006 –

Reitoria da UFG). Apesar da minha identificação com esse trabalho, a sobrecarga de atividades na 

revista PAT, à época, quando eu ainda era editor-chefe, forçou-me a solicitar desligamento no final 

daquele ano. De qualquer forma, foi um período de muita dedicação e aprendizagem.  

Mais tarde, nessa mesma linha, tive a honra de ser convidado, em 2010, pelo Magnífico 

Reitor, Prof. Edward Madureira Brasil, para compor a Comissão de Ética da Universidade Federal 

de Goiás (CE-UFG). Esta era uma exigência da Comissão de Ética Pública da Presidência da 

República (CEP), para todo órgão vinculado ao poder executivo central. Por dois anos, sob a 

coordenação do Prof. Dr. Nivaldo dos Santos (Faculdade de Direito/UFG), trabalhamos, eu (João 
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Batista Duarte), os professores André Luiz Bortolacci Geyer (Escola de Engenharia Civil/UFG), 

Nivaldo Antônio Nogueira David (Faculdade de Educação Física/UFG) e os servidores técnico-

administrativos do Departamento de Pessoal/UFG, Agostinho de Lima Silva e Winston Garcia. 

Fomos nomeados pela Portaria Nº 2340, de junho 2010, emitida pela Reitoria da UFG. Então, 

buscamos atender, sobretudo, às demandas formais vindas da CEP, lotada em Brasília.  

Em 2011, ao realizar o curso de “Gestão e apuração da ética pública” (Tabela 1), 

recomendado pela CEP, percebi que não reuníamos, na UFG, as condições ideais para iniciar esse 

tipo de trabalho. Então, sugeri aos colegas membros que iniciássemos o trabalho pela elaboração do 

regimento interno dessa comissão. Nesse ínterim, o Prof. Nivaldo se aposentou. A comissão 

precisou ser recomposta em março de 2012 (Portaria Nº 0926/Reitoria da UFG), tendo eu sido 

eleito, pelos demais membros, como seu presidente. Vale aqui registrar os meus ilustres e proativos 

colegas de trabalho nesta comissão: André Luiz Bortolacci Geyer e Nivaldo Antônio Nogueira 

David, já nominados anteriormente, e as servidoras técnico-administrativas Alcione Oliveira de 

Melo (Faculdade de Artes Visuais/UFG), Geralice Rodrigues Paixão (Faculdade de Direito/UFG) e 

Marlene Pereira de Oliveira (Faculdade de Filosofia/UFG). Trabalhamos na direção que eu havia 

sugerido; fizemos várias reuniões, e, ao final daquele ano, apresentamos ao Conselho Universitário 

(Consuni) a minuta de resolução para o Regimento Interno da CE-UFG. Dado que nessa proposta, 

a indicação dos membros da comissão deveria ser feita pelo Consuni, e não diretamente pelo 

Reitor, pedimos também renúncia coletiva de nossos mandatos, para que novos membros fossem 

indicados em consonância com o regimento aprovado; o que foi compreendido pelo Reitor e 

demais membros daquele colendo Conselho. 

Talvez por esse histórico, tenho também contado com a confiança da Direção da EA-UFG, 

para compor comissões que analisam recursos impetrados contra resultados de concurso público 

(ex. Portaria Nº 007, de abril de 2015), bem como em processos de estudantes, requisitando revisão 

de provas (ex. Portarias N° 013/2003, N° 028/2003, N° 01/2016) ou demandas similares. 

Reconheço ser um trabalho delicado, porém, não me furto à responsabilidade e ao esforço de 

dirimir tais questões, de modo a prevalecer julgamentos justos. Nesse sentido, enquadram-se ainda 

as contribuições na análise e apuração de processos administrativos e disciplinares, para os quais 

somos também demandados. 

No campo dos concursos públicos, também tenho oferecido a minha contribuição à UFG. 

São exemplos as Portarias N° 0170/2004, da Reitoria/UFG, N° 20/2006, N° 21/2008, N° 037/2009 

e N° 21/2015, da Direção da EA/UFG (Tabela 23). A participação em concursos públicos externos 

foi indicada na seção 8.1 (vide Tabela 14). Talvez possa ser também aqui mencionada a minha 

participação na Avaliação Trienal (2007-2009) da Capes, em 2010, para a área de Ciências 

Agrárias I, quando durante uma semana de árduo trabalho, participei criticamente da avaliação dos 

programas nacionais de pós-graduação dessa área. Lá deixei registrados elogios e críticas ao 
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sistema de avaliação vigente, ressaltando, porém, principalmente as assimetrias não ponderadas 

pelo sistema, e que penalizam grandemente programas potenciais ainda não estruturados. 

 Acrescento que são inúmeras, ainda, as comissões em que tenho atuado no âmbito dos 

programas de pós-graduação em que atuo (PPGA e PGMP). Entre estas, destaco o trabalho que 

tenho prestado a estes dois programas, no que tange à normalização de seus documentos 

acadêmicos. Inicialmente, em 2004, fui coordenador da equipe e autor principal do livreto “Normas 

para elaboração de projetos, teses e dissertações”, referido na seção 7.1.3, que deu suporte 

metodológico a ambos os programas. Também entre 2005 e 2014, quase sempre estive à frente ou 

fui membro ativo da Comissão de Avaliação de Planos, Dissertações e Teses do PPGA, que foi 

responsável pela uniformidade e padronização destes documentos no âmbito deste programa. Hoje 

praticamente isto não se faz mais necessário, pois essa cultura já se encontra relativamente bem 

implantada. Mas, ainda assim, meu trabalho tem sido imprescindível para a atualização de 

regimentos e normas internas, pela qual passaram recentemente ambos os programas (Portaria Nº 

02, de novembro de 2016 / Coord. PPGA-UFG). Ademais, sou membro frequente de outras das 

suas comissões (ex. comissão administrativa, comissão de seleção e de bolsas).  

Por fim, nas demais e diversas atividades rotineiras da administração da universidade, em 

suas inúmeras instâncias, tenho procurado comparecer assiduamente e atuar de modo construtivo. 

Avalio que a presença em reuniões ordinárias como as do Conselho Diretor da EA-UFG e das 

coordenadorias de programas de pós-graduação a que temos vínculo, além de ser nossa obrigação 

como servidor da universidade, precisa ser reconhecida como indispensável para as deliberações 

que dão seguimento à gestão pública.  
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11  BOLSAS, CONCURSOS E HOMENAGENS 

 
 Para a construção desta seção fiz uma lista de conquistas particulares que ajudaram a 

construir a minha autoconfiança e realização profissional. Talvez devesse começar pela aprovação 

no Vestibular UFG, em 1981, mas o receio de que “zerasse” na prova de Inglês não me permite 

iniciar por aí. Começo, então, pela conquista da vaga para o concorrido Estágio de Férias da 

Embrapa, no início de 1984 (ano em que me graduei). No final deste mesmo ano, fui selecionado 

para uma bolsa de aperfeiçoamento em pesquisa, na Embrapa, sob a orientação do Dr. Anne 

Sitarama Prabhu, uma referência mundial em fitopatologia de arroz. Quanta honra! Entre as boas 

notícias, no início do ano seguinte (1985), fui também aprovado na seleção para o Mestrado em 

Genética e Melhoramento de Plantas/UFG. Tendo optado pelo mestrado, precisei abrir mão da 

bolsa e daquela oportunidade de aperfeiçoamento. Tive uma pitada de lamento; mas, logo 

revigorada pela perspectiva de iniciar a minha pós-graduação. 

Em junho de 1987, fui aprovado no Processo Seletivo para Contratação de Professor 

Substituto, área Melhoramento de Plantas e Estatística, Departamento de Agricultura/EA-UFG; e, 

então, a minha carreira docente universitária se iniciava. Dada certa precariedade desse tipo de 

contrato – este com duração de apenas dois anos, candidatei-me, com sucesso, a uma Bolsa de 

Desenvolvimento Científico Regional (DCR), do CNPq. Considerando que o contrato com a UFG 

foi transformado/renovado naquele mesmo ano, precisei e consegui converter a Bolsa DCR – 

destinada a quem não tivesse vínculo empregatício, em Bolsa de Pesquisa (categoria 3, nível C), 

com vigência de dois anos, a partir de outubro/1989. Encerrado o contrato de professor substituto, 

em 03/04/1991, poucos dias depois, fui aprovado em Processo Seletivo para Contratação de 

Professor Visitante, na mesma área de trabalho e departamento (Deptº de Agricultura/EA-UFG). O 

contrato tinha duração inicial de apenas quatro meses; felizmente, quatro termos aditivos, também 

de curta duração, o prorrogaram, sucessivamente, até 31/12/1993.  

Nesse interstício e diante desse quadro de certa instabilidade, em fevereiro de 1992, prestei 

e fui aprovado em Concurso Público para Professor Auxiliar, área de Entomologia Agrícola, 

Departamento Fitossanitário, Escola de Agronomia/UFG. Entretanto, minha colocação não foi 

suficiente para ocupar a vaga, a qual foi destinada, merecidamente, ao colega professor Marcos 

Gomes da Cunha. Enfim, num concurso fora da minha área específica de atuação, a colocação em 

6º lugar, com média 75,3, foi bastante honrosa para mim. Aguardei, então, a minha oportunidade; a 

qual chegaria em março de 1994, quando fui aprovado em 1º lugar no Concurso Público para 

Contratação de Professor Assistente, área Melhoramento de Plantas e Estatística, Setor de 

Agricultura/EA-UFG. A portaria da minha nomeação (N° 000930 – Reitoria da UFG) é de 04 de 

abril de 1994. Neste concurso, conforme já reportei, tive entre os meus concorrentes nada menos 

que o professor Edward Madureira Brasil; aprovado em segundo lugar e, logo em seguida, também 

aproveitado por nossa universidade. Por sua incontestável competência, este fato valoriza muito 
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esta minha conquista. Enfim, a partir daí me tornei, efetivamente e com muito orgulho, professor 

da UFG; e várias conquistas se seguiram, a cada orientação concluída, cada projeto aprovado, cada 

artigo publicado, entre outras. 

Mais adiante, ainda no campo da meritocracia, entre 2007 e 2013, fui agraciado com a 

Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq, nível PQ-2, o que também representou, para mim, 

uma conquista muito gratificante. Conforme já relatei na seção 7.2, isso agregou prestígio, alguma 

bonificação; mas, antes de tudo, a oportunidade de trabalho em alto nível de exigência na ciência 

nacional, permitindo-me significativo amadurecimento profissional. Sou grandemente agradecido 

ao CNPq, por toda a aprendizagem que me resultou desse período de muito trabalho. Quiçá eu 

possa, novamente, conquistar esse privilégio em futuro próximo. 

Como professor, tive ainda a honra de receber algumas distintas homenagens de meus 

estudantes – eles e elas sabem que eu prefiro assim chamá-los, ao invés de alunos. A primeira, em 

1990, quando os queridos formandos de Agronomia/UFG me honraram como “nome da turma” 

(Figura 11). Este destacado grupo de 49 formandos, que tinha entre eles dois de meus atuais e 

brilhantes colegas no melhoramento de plantas, Dr. Alexandre Siqueira Guedes Coelho (UFG) e 

PhD. Flávio Breseghello (Embapa Arroz e Feijão), para a minha satisfação, foi exatamente a 

primeira turma que recebeu minhas aulas na UFG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Placa da Turma de formandos do curso de Agronomia/UFG, ano 1990, com o destaque 

da homenagem ao professor como nome de turma. 
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Em 1992, outra vez fui homenageado pelos formandos do mesmo curso, desta vez, ao lado 

da estimada Profª Maria Sílvia Rodrigues Monteiro e do Prof. Paulo Roberto Marra, ambos eram 

docentes no ICB-UFG, para proferirmos a “aula da saudade” (Figura 12). Então, na minha fala 

reportei a um conselho do antropólogo latino Carlos Castañeda: “Olhem bem para cada caminho, 

com atenção e propósito; e, depois, pergunte a você, e só a você – Este caminho tem coração? Se 

tiver, certamente é bom; de outro modo, pode não ser. Um torna a viagem alegre, já o outro a 

torna desmotivante; um o torna forte, o outro o enfraquece”. Ali, agradecido pela homenagem, eu 

compartilhava com eles a prazerosa sensação de que, ao ter escolhido a universidade, eu trilhava 

um caminho com a marca do meu coração; e era isto o que cada um deveria buscar. Desta saudosa 

turma de 72 formandos, dois também trilharam o caminho do melhoramento de plantas; o amigo 

Dr. Jaison Pereira de Oliveira, destacado pesquisador na Embrapa Arroz e Feijão, e o meu primeiro 

e brilhante bolsista de iniciação científica, Ms. Jales Rodrigues de Souza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Convite da Turma de formandos do curso de Agronomia/UFG, ano 1992, com o 

destaque da homenagem para proferir a “aula da saudade”.  

 

No ano seguinte, em 1994, novamente fui homenageado como “nome da turma” de 

formandos (Agronomia/UFG), e com insígnia dizendo: “Professor João Batista, nossa justa 

homenagem àquele que resume dentro de si: dedicação, perseverança e seriedade; traços sempre 

transmitidos em nossa convivência” (Figura 13). Entre estes, tenho a honra de compartilhar a 

docência na EA-UFG com três deles, Drª. Eli Regina Barbosa de Souza, Drª. Eliana Paula 

Fernandes e Dr. Régis de Castro Ferreira; além do meu segundo e também brilhante bolsista de 

iniciação científica, Marcelo de Souza Jardim. Em 1995, voltei a ser parte da lista de professores 

homenageados da turma de formandos em Agronomia (Figura 14); mas, não pude participar da 

solenidade, pois já estava afastado para o doutoramento. Enfim, sou extremamente grato a cada um 
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desses meus “eternos estudantes” por homenagens assim tão motivadoras. Espero fazer por 

merecê-las outras tantas vezes.  

 

Figura 13. Placa da Turma de formandos do curso de Agronomia/UFG, ano 1994, com o destaque 

da homenagem ao professor como nome de turma e condecoração adicional. 

 

 

 
 

Figura 14. Convite da Turma de formandos do curso de Agronomia/UFG, ano 1995, com o 

destaque da lista de professores homenageados.  
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Nesse mesmo sentido, em 2011, recebi da Direção da Escola de Agronomia/UFG, das 

mãos do professor Dr. Juarez Patrício de Oliveira Júnior, outra homenagem que muito me 

gratificou. Foi o reconhecimento público pelo meu trabalho à frente da revista Pesquisa 

Agropecuária Tropical – PAT (Figura 15). Já expressei, neste próprio Memorial, o meu orgulho por 

fazer parte da história da revista PAT. Mas, quero aqui também expressar o meu agradecimento por 

este destaque, bem como pelo apoio que sempre recebi da Direção da Escola, desde os meus 

primeiros passos naquela edição, quando ainda era Diretor o Prof. Edward Madureira Brasil. 

Enfim, obrigado, Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, por ser parte marcante 

da minha formação, e, ainda, oportunizar-me oferecer o meu trabalho à sociedade, retornando-me 

sentimentos tão fortes e recorrentes de realização profissional e pessoal. 

 

 

Figura 15. Placa de homenagem concedia pela Direção da Escola de Agronomia/UFG, por 

“relevantes trabalhos prestados” à frente da revista Pesquisa Agropecuária Tropical 

(PAT) – periódico científico da EA-UFG do qual fui editor-chefe entre 2001 e 2008.  
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12  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para fechamento deste Memorial, primeiramente procurei fazer um resumo dos principais 

indicadores da minha atividade acadêmica na UFG, e que representam também as atividades fins 

da universidade; em seu tripé ensino-pesquisa-extensão. Esta síntese é apresentada na Tabela 24, 

indicando que, ao longo dessa trajetória, ministrei, em média, mais de 11 horas-aula por semana; 

sobretudo no nível de graduação (quase 60%). Ainda, orientei cerca de três estudantes por ano, 

neste caso, em igual proporção nos níveis de graduação e pós-graduação. Minha produção 

científica em artigos de periódicos foi de 1,5 artigos por ano, acompanhada da média anual de 3,6 

resumos publicados em eventos técnico-científicos. O impacto dessa produção pode ser mensurado, 

por exemplo, pelos índices h=19 e i-10=26, no Google Acadêmico, indicando dezenove artigos 

com pelo menos este número de citações e 26 artigos com pelo menos dez citações; além de índice 

h=7 no Web of Science e Scopus. Em extensão universitária, prestei inúmeras assessorias em 

planejamento e análise de experimentos e, em média, ministrei uma palestra por ano e colaborei na 

organização de um evento técnico-científico a cada dois anos. Ainda, coordenei projetos que 

resultaram na captação de cerca de R$350 mil para a EA-UFG (média de R$18 mil por ano). 

Para concluí-lo, ainda desejo manifestar o privilégio que sinto por ter testemunhado “in 

loco” o extraordinário desenvolvimento que a agricultura experimentou nos últimos quarenta anos. 

Da tração animal, que acompanhei na infância e adolescência, à agricultura de precisão e seus 

conectados tratores com piloto automático; talvez nem mais a nos surpreender, tamanha a rotina 

dos avanços tecnológicos atuais. Porém, experimentamos, sim, uma revolução impressionante.  

Também extraordinária foi, para mim, a descoberta do prazer de estudar. Aristóteles já 

dizia: “aprender é um dos maiores prazeres não só para o filósofo”. Mas ele também já advertia: 

“embora este pendor seja um dos menos ativos da natureza humana, muito menor que a indolência 

e a repugnância às novidades”; e, ainda, “a ignorância nos mantém prisioneiros das circunstâncias; 

o conhecimento nos liberta”. A receita estava dada desde a Grécia Antiga. Então, para a minha 

sorte, a opção pela universidade veio atender a meus anseios, quiçá inconscientes, de libertação. 

Daí, minha confissão na abertura deste documento, de que a descoberta de realização pessoal por 

meio da atividade acadêmica, nunca antes fora imaginada por aquele menino tímido da roça. De 

toda forma, mesmo que tardiamente é preciso descobrir o poder e a beleza da atividade científica. 

Todavia, talvez ainda mais necessária seja a conscientização acerca de suas limitações, a nos frear 

impulsos naturais de soberba. Como nos ensina Thomas Huxley, estamos em uma pequena ilha 

cercados por um oceano de “inexplicabilidade”. É fundamental entender ciência como um conjunto 

de conhecimentos extraordinários e fascinantes; mas, também, limitados e incertos. Por isso, 

devemos nos atentar ao que diz Millor Fernandes: “se não temos dúvida é porque estamos mal 
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informados”. Enfim, sou muito grato pelas circunstâncias acadêmicas, sobretudo às pessoas, que 

me trouxeram tais reflexões. Muitos, provavelmente, não tiveram ou não terão a mesma “chance”! 

 

Tabela 24. Resumo de indicadores da atividade acadêmica docente, considerando produção total e 

produtividade, no período de 1987 a 2016.  

Atividades Total Média 

ENSINO:     

     Aulas na graduação 5.500 h  210 h/ano 6,6 h / sem. 

     Aulas na pós-graduação 2.500 h  140 h/ano 4,6 h / sem. 

     Orientações graduação 39 orientações 1,5 orient. / ano 

     Orientações na pós-graduação 21 orientações 1,5 orient. / ano 

PESQUISA:   

     Produção científica (artigos) 46 (+2ser) 1,5 art. / ano 

     Produção científica (resumos) 108 (52sim + 56exp) 3,6 res. / ano 

     Número de citações 1.300 (Google Scholar) 43,6 cit. / ano 

     Índice H  h = 19 (Google Scholar) h = 7 (WoS e Scopus) 

     Recursos financeiros captados  R$350 mil R$18 mil / ano 

EXTENSÃO:   

     Palestras 24 1 palestra / ano 

     Organização de eventos 12 1evento / 2 anos 

ACADÊMICAS ESPECIAIS
1
:   

     Bancas de TCC 23 1 banca / ano 

     Bancas de Mestrado 33 2 bancas / ano 

     Bancas de Doutorado 30 2 bancas / ano 

     Bancas de Qualificação 22 + 3 1,5 bancas / ano 

ADMINSTRAÇÃO:   

     Portarias designadas 72 2,5 ativs. / ano 

     Revista PAT 26 fascículos = 30% 1,6 fasc. / ano 

QUALIFICAÇÃO:   

     Cursos extracurriculares 39 1,3 cursos / ano 

     Eventos técnico-científicos ≈ 80 + 2 eventos / ano 
1 Sem registro de pareceres “ad hoc” para periódicos científicos e agências de fomento.  

 

No que tange às perspectivas para a atividade docente, aspiro continuar agregando 

produção científica qualificada; publicando um livro mais, talvez dois, e quiçá chegar a uma 

centena de artigos. Do mesmo modo, desejo manter o entusiasmo e a dedicação às minhas aulas, 

como instrumento primordial do processo ensino-aprendizagem. Só lamento informar aos meus 

pupilos que neste processo sou eu o maior dos aprendizes; embora eles sejam, naturalmente e 

sempre, os principais convidados a embarcarem comigo nestas viagens intelectuais. Todavia, no 
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que se refere à orientação de estudantes, espero continuar me surpreendendo com a capacidade 

deles em me honrar através da superação deste vosso mestre.  

Por último, deixo o meu compromisso de rigor permanente no exercício da atividade 

acadêmico-científica; embora associado à busca também constante do equilíbrio saudável no 

cumprimento desse princípio. Tal como nos ensina o filósofo Mário Sérgio Cortella: “devemos 

fazer o nosso melhor na condição que temos, enquanto não temos condições melhores para fazer 

melhor ainda”. Logo, todo nível de exigência deve ser regado por tolerância, compreensão e 

respeito pela dignidade humana; própria e dos outros.  

Vejo que não há nada melhor para o homem 

do que alegrar-se com suas obras, pois essa é 

a parte que lhe cabe” (Eclesiastes 3, 22). 

 

 

 

 

--o0o-- 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha querida Rôzi-Mayry Oliveira Soares, 

companheira de boa parte desta minha caminhada acadêmica.  

Também dedico às maravilhosas filhas que geramos, 

Letícia Oliveira Duarte e Luísa Duarte Oliveira;  

talvez a parte mais sacrificada desta labuta, 

 mas, sem dúvida, fontes inesgotáveis 

da minha inspiração e alegria. 


