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Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e quarenta e dois minutos, na 11 

sala de reunião do Propaga, iniciou-se a quinquagésima oitava reunião do Colegiado de Pós-Graduação em 12 

Agronegócios. Presentes os professores KARIM MARINI THOMÉ, que presidiu a reunião, ANA MARIA 13 

RESENDE JUNQUEIRA, ANTONIO MARIA GOMES DE CASTRO, CARLOS ROSANO PEÑA, 14 

ITIBERÊ SALDANHA SILVA, MARIA JÚLIA PANTOJA, MAURO EDUARDO DEL GROSSI, VÂNIA 15 

FERREIRA ROQUE SPECHT, PATRÍCIA GUARNIERI, SUZANA MARIA VALLE LIMA e as 16 

representantes discentes, EDILENE SAMPAIO e AMANDA BORGES. Membros ausentes com 17 

justificativa: MARLON VINÍCIUS BRISOLA que está licenciado, JOÃO PAULO GUIMARÃES, JOSÉ 18 

EUSTÁQUIO RIBEIRO VIEIRA FILHO, JOSÉ MÁRCIO CARVALHO e ARMANDO FORNAZIER. 19 

Membros ausentes sem justificativa: FLÁVIO BORGES BOTELHO FILHO. PRIMEIRO PONTO DE 20 

PAUTA: Informes. O presidente da reunião iniciou informando o pedido de desligamento do Professor 21 

Itiberê por motivos pessoais. Ele agradeceu todo o trabalho e dedicação do Professor, que contribuiu para 22 

melhora e desenvolvimento do Programa nos últimos anos, e todos prestaram solidariedade ao Professor. O 23 

professor Karim informou, ainda, que o equipamento na sala de reuniões está funcionando plenamente, o 24 

que torna desnecessário o uso de data show. Ele informa, também, a prorrogação de prazo da Sober para 25 

submissão de trabalhos SEGUNDO PONTO DE PAUTA: Aprovação da ata da 57ª Reunião do Colegiado. 26 

A professora Ana Maria pediu para corrigir a ata acrescentando a justificativa da sua ausência na reunião 27 

anterior. Com essa ressalva, a ata foi aprovada por unanimidade. TERCEIRO PONTO DE PAUTA: 28 

Apreciação dos pedidos de alunos especiais para o primeiro semestre de dois mil e dezoito. Foram 29 

apresentados os alunos e as disciplinas solicitadas. Todos foram aprovados por unanimidade. QUARTO 30 

PONTO DE PAUTA: Apreciação do pedido de desligamento de Karla Mayara. Trata-se de um pedido de 31 

desligamento por motivos profissionais da discente, que a impedem de participar das disciplinas. O pedido 32 

foi aprovado por todos para que se dê sequência ao desligamento. QUINTO PONTO DE PAUTA: 33 

Designação de orientadores para os ingressos de primeiro de dois mil e dezoito. O Presidente da reunião 34 

expôs a proposta de orientação após consulta com os alunos e professores. A proposta previa a tentativa de 35 

equilibrar a proporção de orientadores do quadro permanente e de colaboradores, equilíbrio esse 36 

recomendado pela Capes na última avaliação quadrienal. O professor Antônio Maria manifestou sua 37 

discordância com a proposta e não compreensão do propósito das exigências da Capes. Diante de tal 38 

situação foram levantadas questões: a busca de uma seleção que privilegie alunos com maior repertório de 39 

habilidades para o mestrado acadêmico, abordado pela professora Suzana; a possibilidade de reprovação ou 40 

pedido de reformulação da dissertação no momento da defesa, visando trabalhos de maior qualidade, 41 

sugerido pelo professor Mauro; possibilidade dos alunos entregarem os artigos junto com o trabalho para 42 

avaliação da banca, sugerido pelos professores Rosano e Ana Maria. A discussão sobre a entrega dos artigos 43 

ficou para ser pauta de nova reunião. Após as sugestões, a lista de orientadores foi aprovada por 44 

unanimidade. SEXTO PONTO DE PAUTA: Outros assuntos. A representante discente, Edilene, levou para 45 

a reunião o pedido dos alunos de que haja outras opções e maior aprofundamento em metodologias de 46 

pesquisa diversas para a melhoria das produções. O professor Rosano informou que está preparando um 47 
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curso sobre análise espacial de dados. O professor Karim informou que o edital da FAP/DF está aberto para 48 

submissão de propostas de projeto de pesquisa. A reunião foi encerrada às quinze horas e cinquenta e cinco 49 

minutos e eu, Danielle Ferreira Vasconcelos secretariei a reunião e lavrei a presente ata que, após ser lida e 50 

aprovada, será assinada por mim e pelo atual Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 51 

Agronegócios da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Professor Karim Marini Thomé. 52 
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