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Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, as quatorze horas e trinta minutos, na sala 11 

de reunião do Propaga, iniciou-se a sexagésima quarta reunião do Colegiado de Pós-Graduação em 12 

Agronegócios. Presentes os professores KARIM MARINI THOMÉ, ARMANDO FORNAZIER, CARLOS 13 

ROSANO PEÑA, MAURO EDUARDO DEL GROSSI, MARIA JÚLIA PANTOJA, PATRÍCIA 14 

GUARNIERI e as representantes discentes EDILENE SAMPAIO AMANDA BORGES. Membros ausentes 15 

com justificativa: ANA MARIA RESENDE JUNQUEIRA, ANTONIO MARIA GOMES DE CASTRO, 16 

JOÃO PAULO GUIMARÃES SOARES, JOSÉ MÁRCIO CARVALHO, MARLON VINÍCIUS BRISOLA 17 

que está licenciado, SUZANA MARIA VALLE LIMA e VÂNIA FERREIRA ROQUE SPECHT. Membros 18 

ausentes sem justificativa: FLÁVIO BORGES BOTELHO FILHO e JOSÉ EUSTÁQUIO RIBEIRO 19 

VIEIRA FILHO. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA. Informes: O presidente da Comissão informou sobre a 20 

decisão da Capes de não aprovar o Doutorado em Agronegócios. Ele informou ainda que a avaliação da 21 

Capes foi informada aos discentes e para alguns egressos que aguardavam o resultado. O Colegiado sugeriu 22 

que fosse feita uma publicação formal a respeito do resultado, para informar e esclarecer a todos sobre os 23 

motivos da negativa. SEGUNDO PONTO DE PAUTA: Leitura e aprovação da ata da 63ª Reunião do 24 

Colegiado de 2018: a ata foi lida e aprovada por unanimidade. TERCEIRO PONTO DE PAUTA: Análise 25 

do edital PNPD 2018: O Colegiado aprovou, por unanimidade, o edital sugerido pela CPG, após 26 

esclarecimentos sobre os motivos do prazo de seis meses e sugestões de alterações de datas. Foi ressaltada a 27 

necessidade de ter como foco pesquisadores de alto nível, que possam contribuir com mais de um professor 28 

e lecionar disciplinas. Professor Armando sugeriu e o Colegiado aprovou a sugestão de exigir um artigo no 29 

prelo para a seleção de bolsista PNPD. QUARTO PONTO DE PAUTA: Incorporação dos critérios para 30 

credenciamento e descredenciamento docente em regulamento do PROPAGA (exigência da Capes para o 31 

Doutorado): O professor Karim apresentou a avaliação da Capes que rejeitou a proposta de doutorado no 32 

Programa. O Colegiado discutiu a necessidade de melhorar a qualidade das produções, convidar professores 33 

qualificados para participar do Programa e implementar projetos de pesquisa com financiamento externo. As 34 

representantes discentes apresentaram as demandas das atuais turmas do Mestrado, que solicitam a oferta de 35 

capacitação quanto a métodos de pesquisa que possam complementar a disciplina “Metodologia de 36 

Pesquisa”. O Colegiado aprovou a exigência de 180 pontos no triênio para credenciamento de professores 37 

que orientam no Mestrado e 300 pontos no triênio para professores que desejam orientar no Doutorado. 38 
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Dessa forma, os critérios de credenciamento e descredenciamento foram aprovados por unanimidade. Bem 39 

como foi ressaltada a necessidade de qualificação das produções dos docentes atuais no Programa. QUINTO 40 

PONTO DE PAUTA: Solicitação de alteração de carga horária na disciplina de “Eficiência e produtividade 41 

no Agronegócio”. O pedido realizado pelo Professor Carlos Rosano foi aprovado por unanimidade. SEXTO 42 

PONTO DE PAUTA: Outros assuntos: não houve. A reunião foi encerrada às quinze horas e quarenta e dois 43 

minutos minutos e eu, Danielle Ferreira Vasconcelos secretariei a reunião e lavrei a presente ata que, após 44 

ser lida e aprovada, será assinada por mim e pelo atual Presidente do Colegiado do Programa de Pós-45 

Graduação em Agronegócios da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Professor Karim Marini 46 

Thomé. 47 
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