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Aos cinco 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 primeira reunião do Colegiado de Pós-Graduação em Agronegócios. 12 

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

JUNQUEIRA, ANTONIO MARIA GOMES DE CASTRO, ARMANDO FORNAZIER, JOÃO PAULO 14 

GUIMARÃES SOARES, JOSÉ MÁRCIO CARVALHO, MAURO EDUARDO DEL GROSSI, PATRÍCIA 15 

GUARNIERI, SUZANA MARIA VALLE LIMA, e as representantes discentes AMANDA BORGES e 16 

EDILENE SAMPAIO. Membros ausentes com justificativa: MARLON VINÍCIUS BRISOLA que está 17 

licenciado e VÂNIA FERREIRA ROQUE SPECHT. Membros ausentes sem justificativa: FLÁVIO 18 

BORGES BOTELHO FILHO, MARIA JÚLIA PANTOJA, JOSÉ EUSTÁQUIO RIBEIRO VIEIRA FILHO 19 

e CARLOS ROSANO PEÑA. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA: Informes. Não houve. SEGUNDO 20 

PONTO DE PAUTA: Leitura e aprovação de ata da reunião do Colegiado do Propaga de número 60. A ata 21 

foi lida e aprovada por unanimidade. TERCEIRO PONTO DE PAUTA: Apreciação do pedido de recursos 22 

de Pedro Canuto para pesquisa de campo. O pedido foi aprovado, limitado ao valor de um mil reais para o 23 

discente, por unanimidade. QUARTO PONTO DE PAUTA: Apreciação do pedido de recursos de Bruno 24 

Henrique Crespo para pesquisa de campo. O pedido foi aprovado por unanimidade, limitado ao valor de um 25 

mil reais para o desenvolvimento da pesquisa. QUINTO PONTO DE PAUTA: Apreciação do pedido de 26 

recursos de Edilene Sampaio para participação no 56º Congresso Sober. O pedido foi aprovado por 27 

unanimidade, limitado ao valor de um mil reais para a viagem da discente. SEXTO PONTO DE PAUTA: 28 

Recomendação da publicação do livro: Agronegócio: Perspectivas, organizado pelos profs. Karim Marini 29 

Thomé, Magali Guimarães e Patricia Guarnieri. Foram discutidos os pontos que tornam a publicação do 30 

livro útil para os trabalhos desenvolvidos pelo Programa. O colegiado, por unanimidade, recomenda a 31 

publicação do livro “Agronegócios: perspectivas”. SÉTIMO PONTO DE PAUTA: Apreciação do edital de 32 

seleção de candidatos às vagas do programa de pós-graduação em agronegócios para o curso de mestrado 33 

acadêmico para o primeiro período letivo de 2019. O Colegiado aprovou, por unanimidade, o edital com 34 

vinte vagas para candidatos nacionais. OITAVO PONTO DE PAUTA: Apreciação do edital de seleção de 35 

candidatos com residência permanente no exterior às vagas do programa de pós-graduação em agronegócios 36 

para o curso de mestrado acadêmico para o primeiro período letivo de 2019. Após discutir-se os critérios de 37 

entrada de alunos estrangeiros e a importância da entrada destes para o desenvolvimento do Programa, o 38 

Colegiado aprovou, por unanimidade, o edital com cinco vagas para candidatos residentes no exterior. 39 

NONO PONTO DE PAUTA: Apreciação do edital de docente do Programa. A proposta de edital foi 40 

apresentada e aprovada, por unanimidade, com alterações do item seis realizadas durante a discussão da 41 

proposta, para tornar mais claros os critérios de pontuação de artigos não avaliados pela área interdisciplinar 42 

no Quali Capes. O edital será lançado com início de inscrições em trinta de julho. DÉCIMO PONTO DE 43 

PAUTA: Recomendação da publicação do livro: Tecnologias sustentáveis para a produção, transformação e 44 

comercialização de produtos agrícolas da agricultura familiar, organizado por Ana Maria Resende Junqueira 45 

e Juliana Martins Mesquita Matos. A professora Ana Maria apresentou a proposta do livro e o Colegiado 46 

aprovou por unanimidade. DÉCIMO PRIMEIRO PONTO DE PAUTA: Informativo sobre o seminário do 47 
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Decanato de Pós-Graduação “NOVAS PERSPECTIVAS DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-48 

GRADUAÇÃO” ocorrido dia vinte e nove de junho de dois mil e dezoito. O professor Karim apresentou os 49 

principais itens apontados pelo Decanato como importantes para o crescimento do Programa de acordo com 50 

as exigências da Capes. Destacou-se o equilíbrio na distribuição de discentes para os orientadores, a 51 

publicação qualificada em artigos avaliados em periódicos A1, A2, B1 e B2 na área interdisciplinar e a 52 

necessidade de projetos de pesquisa com financiamento externo. DÉCIMO SEGUNDO PONTO DE 53 

PAUTA: Outros assuntos: O professor Mauro enfatizou a necessidade de um novo quadro branco para a sala 54 

de aula do Propaga, ou mesmo a colocação de um quadro negro para as aulas. Todos concordaram com a 55 

necessidade. Mauro solicitou, ainda, que o professor Karim envie os critérios que o Programa deve alcançar 56 

para melhorar a nota junto a Capes. O professor Antônio Maria informou que dará uma disciplina na 57 

Universidade Federal do Tocantins nos dias três e quatro de agosto. Os professores decidiram criar um 58 

grupo no Whatsapp para melhorar a comunicação do Colegiado e integrar os professores. A discente 59 

Amanda ficou responsável pela criação do grupo. O professor José Márcio argumentou sobre a necessidade 60 

de se obter dados que mapeiam o perfil dos ingressos no Programa. A discente Edilene ficou responsável 61 

pela criação de um questionário online para o mapeamento.  A reunião foi encerrada às quinze horas e 62 

cinquenta e cinco minutos e eu, Danielle Ferreira Vasconcelos secretariei a reunião e lavrei a presente ata 63 

que, após ser lida e aprovada, será assinada por mim e pelo atual Presidente do Colegiado do Programa de 64 

Pós-Graduação em Agronegócios da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Professor Karim 65 

Marini Thomé. 66 
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