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Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, as quatorze horas, na sala de reunião do 11 

Propaga, iniciou-se a sexagésima reunião do Colegiado de Pós-Graduação em Agronegócios. Presentes os 12 

professores KARIM MARINI THOMÉ, que presidiu a reunião, JOÃO PAULO GUIMARÃES SOARES, 13 

JOSÉ MÁRCIO CARVALHO, MAURO EDUARDO DEL GROSSI, PATRÍCIA GUARNIERI, VÂNIA 14 

FERREIRA ROQUE SPECHT e a representante discente AMANDA BORGES. Membros ausentes com 15 

justificativa: ANA MARIA RESENDE JUNQUEIRA, MARLON VINÍCIUS BRISOLA que está 16 

licenciado, ARMANDO FORNAZIER, e EDILENE SAMPAIO. Membros ausentes sem justificativa: 17 

FLÁVIO BORGES BOTELHO FILHO, MARIA JÚLIA PANTOJA, JOSÉ EUSTÁQUIO RIBEIRO 18 

VIEIRA FILHO, ANTONIO MARIA GOMES DE CASTRO, CARLOS ROSANO PEÑA, e SUZANA 19 

MARIA VALLE LIMA. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA: Informes. O presidente da reunião informou 20 

sobre a submissão do doutorado a Capes, realizada no dia primeiro de junho com algumas modificações 21 

qualitativas do projeto anterior. Informou ainda sobre as tentativas de publicações do livro do Propaga, ainda 22 

sem sucesso.  O professor Karim realizou uma consulta aos professores, questionando qual área de pesquisa 23 

deverá ser contemplada na próxima seleção de professores para o programa. Foi informando que, 24 

atualmente, há três professores que atuam exclusivamente na linha de pesquisa “agricultura familiar e 25 

agronegócios” e nove que atual nas duas linhas de pesquisa; os professores votaram por unanimidade para 26 

que a seleção busque professores que atuem nas duas linhas de pesquisa do programa. Os professores foram 27 

informados, ainda, da verba existente para o programa. SEGUNDO PONTO DE PAUTA: Leitura e 28 

aprovação de ata da reunião do Colegiado do Propaga de número 59. A ata foi aprovada por unanimidade. 29 

TERCEIRO PONTO DE PAUTA: apreciação do pedido de recursos de Carlos Rosano para participação em 30 

evento. O pedido foi aprovado por unanimidade para a concessão de passagens e diárias para o professor. 31 

QUARTO PONTO DE PAUTA: apreciação do pedido de recursos de João Paulo Guimarães para 32 

participação em evento. O pedido foi aprovado por unanimidade para a concessão de passagens e diárias 33 

para o professor. QUINTO PONTO DE PAUTA: apreciação do pedido de recursos para participação em 34 

evento de Guilherme da Mata Pinho. O pedido foi avaliado e foi fixado o valor de mil reais para a concessão 35 

de apoio à estudante, de modo que o discente receberá esse valor para participar do evento Sober. SEXTO 36 

PONTO DE PAUTA: apreciação do pedido de recursos para participação em evento de Daiane Pereira da 37 

Fonseca. O pedido foi aprovado por unanimidade, fixado o valor de mil reais para a estudante participar do 38 

evento Sober. SÉTIMO PONTO DE PAUTA: apreciação do pedido de auxílio à pesquisa de Jaciene 39 

Arantes. O pedido foi aprovado por unanimidade e aluna deverá receber o valor de seiscentos e nove reais e 40 

setenta e dois centavos. OITAVO PONTO DE PAUTA: apreciação do pedido de auxílio à pesquisa de Jorge 41 

Luis Triana. O pedido foi aprovado por unanimidade, fixado o valor de mil reais para apoio ao estudante. 42 

NONO PONTO DE PAUTA: apreciação do pedido de aproveitamento de estudos de Nádia Carolina da 43 

Rocha. O pedido de aproveitamento da disciplina “o agronegócio e o consumidor”, cód. 363971, foi 44 

aprovado por unanimidade. DÉCIMO PONTO DE PAUTA: apreciação da proposta de lista de oferta para o 45 

segundo semestre de dois mil e dezoito. A lista foi apresentada e aprovada por unanimidade, de acordo com 46 

o anexo a esta ata. DÉCIMO PRIMEIRO PONTO DE PAUTA: outros assuntos. Foi discutida a necessidade 47 
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de circulação da chave entre os professores durante o período em que a secretaria ficará sem estagiários. O 48 

professor Karim ficou responsável por fazer uma tentativa de contratar estagiário com os recursos do 49 

Programa junto a Fav e a representante discente Amanda ficou responsável por falar com os alunos bolsistas 50 

sobre um possível revezamento para a manutenção do laboratório de informática aberto.  A reunião foi 51 

encerrada às quinze horas e quarenta e nove minutos e eu, Danielle Ferreira Vasconcelos secretariei a 52 

reunião e lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada por mim e pelo atual Presidente 53 

do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios da Faculdade de Agronomia e Medicina 54 

Veterinária, Professor Karim Marini Thomé. 55 
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