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Figura 1. — Romero Marinho de Moura, professor da UFPE, é recebido 
pelo Presidente da Universidade da Geórgia, Prof. Michael Adams (centro), 
e pelo Dr. Darl E. Snyder (direita), ocasião em que foi sugerido um novo 
acordo técnico–científico entre UFPE e UGA. O Prof. Romero porta o 
presente que lhe foi concedido pela presidência da UGA, que o fez doação 
à Academia Pernambucana de Ciência Agronômica. O Presidente M. Adams 
expõe o volume 3–4 dos Anais da APCA. Dezembro de 2009. Foto: autor 
desconhecido.

______________________________________
1 O professor Romero Marinho de Moura é Acadêmico Titular da Academia Pernambucana de Ciência Agronômica 
(APCA). E–mail: romeromoura@yahoo.com.br. 
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Ao iniciar suas atividades de pós–graduação em 2008, o Centro Acadêmico de 
Vitória (CAV) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), campus localizado na 
cidade de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, deparou–se com problema similar 
ao ocorrido quando do início da pós–graduação na Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE), por ocasião da criação do Mestrado em Fitossanidade, ou 
seja, muitos jovens e competentes mestres e um número significativamente menor 
de doutores. À época da criação do mestrado em Fitossanidade, ano de 1976, os 
jovens mestres não possuíam a necessária titulação (doutorado) nem experiência 
profissional para ministrarem disciplinas em níveis elevados e, sobretudo, para 
orientarem dissertações. Conforme publicado em números anteriores destes Anais 
(Moura, 2005 e 2008–9), a solução encontrada foi o estabelecimento de um convênio 
com ações bilaterais, envolvendo a Universidade da Geórgia (UGA), EUA, campus 
em Athens, e o Mestrado em Fitiossanidade/UFRPE. O convênio foi redigido pelo 
Prof. Romero Marinho de Moura, à época Coordenador do referido mestrado e 
assinado pelas partes em 1976. Tal programa possibilitou a grande alavancagem do 
grupo em Fitossanidade, que evoluiu para doutorado, com excelente desempenho. 
O convênio mostrou–se altamente benéfico para ambas as entidades, haja vista o 
grande número de informações científicas colhidas em Pernambuco pelos docentes 
da UGA, que passaram a ser elementos de sala de aula, títulos de pós–graduação lato 
e stricto sensu conseguidos pelos docentes da UFRPE, publicações científicas de alto 
nível e inúmeros cursos rápidos de 15 dias, ministrados por docentes da UGA na 
UFRPE. Todas estas atividades podem ser verificadas em Moura & Snyder (2008–9) 
nos Anais da Academia Pernambucana de Ciência Agronômica. Pela excelência dos 
resultados o Convênio recebeu i título Nocholas Castricone, recebedo pelo Prof. 
Romero M. Moura em Washington DC, no Escritório Central dos Partners of  the 
America. A grande maioria dos docentes do Mestrado em Fitossanidade completou 
suas pós–graduações na UGA. As discussões relativas ao sucesso daquele convênio 
ocorreram por ocasião da visita do Prof. Romero Marinho de Moura à Universidade 
da Geórgia, em dezembro próximo passado, (2009), quando o mesmo foi recebido 
a convite pela presidência da UGA (Figura 1). Na ocasião, conhecedor do Relatório 
publicado por Moura & Snyder (Anais da APCA 2008–9), redigidos nas línguas 
portuguesa e inglesa, que mostrou os inúmeros benefícios que o acordo trouxe 
para UGA e UFRPE, o Presidente da UGA, Prof. Michel Adams mostrou–se 
interessado em uma nova proposta de intercâmbio, agora com a Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). O documento inicial redigido visava apenas apoio 
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ao CAV e sua pós–graduação. Entretanto, após negociações, um novo Memorandum 
of  understanding foi redigido de modo capaz de beneficiar a todos os departamentos 
da UFPE por meio de subprojetos.

A idéia formalizou–se por ocasião de um almoço de trabalho em Atlanta, 
Georgia, com a participação da Dra. Lynda Wooddruff, à época Presidente do 
Partners Office (Escritório dos Companheiros) em Atlanta, que apoiou integralmente a 
idéia e que irá participar conjuntamente das ações programadas. Cumpridas todas as 
formalidades burocráticas que um convênio internacional necessita receber, o novo 
Memorandum of  understanding foi assinado pelo Prof. Amaro Lins, Magnífico Reitor da 
UFPE e pelo Presidente Michael Adams representando a UGA. O convênio UFPE/
UGA foi oficializado em Brasília por meio da sua publicação no Diário Oficial da 
União, Seção 3, página 69 de 25/08/2010. Cópias foram oficialmente encaminhadas 
ao CNPq, para ser incluído na programação “Colaborações Bilaterais”, e para os 
escritórios dos Companheiros das Américas no Recife e Atlanta (cópia do acordo 
na Seção Documentos Complementares). As primeiras propostas para viagens de 
intercâmbios estão sendo programadas. 


