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Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala de reunião do 13 

Propaga, iniciou-se a quinquagésima quarta reunião do Colegiado de Pós-Graduação em Agronegócios. 14 

Presentes os professores KARIM MARINI THOMÉ, que presidiu a reunião, JOÃO PAULO 15 

GUIMARÃES, ITIBERÊ SALDANHA SILVA, JOSÉ MÁRCIO CARVALHO, PATRÍCIA 16 

GUARNIERI e a representante discente, EDILENE SAMPAIO. Membros ausentes com justificativa: 17 

ANA MARIA RESENDE JUNQUEIRA, MARLON VINÍCIUS BRISOLA que está licenciado, JOSÉ 18 

EUSTÁQUIO RIBEIRO VIEIRA FILHO, MAURO EDUARDO DEL GROSSI e VÂNIA FERREIRA 19 

ROQUE SPECHT. Membros ausentes sem justificativa: ANTONIO MARIA GOMES DE CASTRO, 20 

ARMANDO FORNAZIER, CARLOS ROSANO PEÑA, FLÁVIO BORGES BOTELHO FILHO, 21 

MARIA JÚLIA PANTOJA e SUZANA MARIA VALLE LIMA. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA: 22 

Informes. O presidente da reunião deseja um bom retorno de trabalho a todos com aspirações de um 23 

ótimo ano de trabalho em dois mil e dezoito. Informa ainda sobre o prazo de submissão de trabalho à 24 

Sober e a abertura de editais da FAP/DF para participação em eventos no Brasil e exterior. O presidente 25 

informa, ainda, quatro pontos importantes conversados na última reunião com a Decana de Pós-26 

Graduação, a saber: 1- importância do discente em pesquisas e em publicações qualificadas ligadas aos 27 

docentes dos programas de pós-graduação; 2- os professores dos programas de pós-graduação devem se 28 

atentar para o comunicação formal, realizada a partir do preenchimento adequado e atualizado do 29 

currículo Lattes; 3- os discentes dos programas devem ser inseridos em atividades e projetos dos 30 

programas de pós-graduação que fazem parte e; 4- as publicações devem ser qualitativamente 31 

superiores, buscando revistas com nota qualis igual ou superior a B2 e evitando publicações de baixa 32 

qualidade, abaixo de B2. SEGUNDO PONTO DE PAUTA: leitura da ata da 56ª Reunião do Colegiado. 33 

A ata foi lida e aprovada por unanimidade. TERCEIRO PONTO DE PAUTA: Estabelecer comissão 34 

para deliberação a respeito da possibilidade de haver dissertações no formato multi-artigos: Após a 35 

discussão breve da viabilidade ou não da formação de comissão para embasar a decisão de abertura da 36 

possibilidade de dissertações em formato multi-artigos no Propaga, discussão essa iniciada na 55ª 37 

Reunião, constituiu-se, com aprovação de todos os membros do Colegiado, a Comissão de dissertações 38 

multi-artigos, composta por Patrícia Guarnieri, Karim Marini, Vânia Ferreira, Suzana Maria e Edilene 39 

Sampaio. QUARTO PONTO DE PAUTA: Apreciação do parecer do relatório de Juliana Martins de 40 

Mesquista Matos, parecerista Karim Marini Thomé. O presidente leu o parecer e apresentou o relatório 41 

para o Colegiado, que aprovou o parecer cujo conteúdo deverá ser transmitido para a bolsista PNPD e 42 

para sua supervisora de estágio, Professora Ana Maria. QUINTO PONTO DE PAUTA: estabelecer 43 

comissão para formulação dos critérios para seleção de Bolsa PNPD. O presidente da Comissão 44 

informou que o prazo para permanência da atual bolsista PNPD é o mês de dezembro de dois e dezoito. 45 

Ele alertou para a necessidade de estipular regras para a admissão de novo bolsista. Com isso, o 46 

Colegiado aprovou, por unanimidade, a comissão formada por Patrícia Guarnieri e Karim Marini 47 

Thomé.  SEXTO PONTO DE PAUTA: Estabelecer comissão para organização de evento entre 48 

PPGAGRO (UFG) e PROPAGA, provável data 06 de junho de 2018. Os professores Karim e José 49 

Márcio relataram como foi o último encontro deles com os professores da UFG e cobraram uma 50 

participação maior dos professores nessa parceria. Por unanimidade, o Colegiado aprovou a comissão 51 

formada por José Márcio, João Paulo e Edilene Sampaio para organizar o evento que ocorrerá no dia 52 
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cinco de junho de dois mil e dezoito. SÉTIMO PONTO DE PAUTA: Outros assuntos. O presidente da 53 

reunião informa que fez uma apreciação das submissões realizadas pelos discentes do programa nos 54 

anos de dois mil e quatorze, dois mil e quinze e dois mil e dezesseis. O resultado é que apenas vinte e 55 

dois por cento dos trabalhos submetidos foram, de acordo com exigência regulamentar do programa, de 56 

fato foram publicados, gerando assim uma taxa de setenta e oito por cento de insucesso. Uma 57 

interpretação possível para a discrepância é que os docentes estão sendo coniventes com a baixa 58 

qualidade dos artigos submetidos, e os mesmos devem se atentar para essa situação. O professor José 59 

Márcio informou sobre a confecção de um livro que será divulgado na Sober. A professora Patrícia 60 

informou que o livro realizado pelos docentes do Propaga está finalizado e aguardando uma editora para 61 

publicação. A reunião foi encerrada às quinze horas e quarenta e dois minutos e eu, Danielle Ferreira 62 

Vasconcelos secretariei a reunião e lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada por 63 

mim e pelo atual Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios da 64 

Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Professor Karim Marini Thomé. 65 
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