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Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, as quatorze horas e quinze 13 

minutos, na sala de reunião do Propaga, iniciou-se a sexagésima quinta reunião do Colegiado de Pós-14 

Graduação em Agronegócios. Presentes os professores KARIM MARINI THOMÉ, ARMANDO 15 

FORNAZIER, CARLOS ROSANO PEÑA, JOSÉ MÁRCIO CARVALHO, VÂNIA FERREIRA 16 

ROQUE SPECHT e a representante discente AMANDA BORGES. Membros ausentes com 17 

justificativa: ANA MARIA RESENDE JUNQUEIRA, ANTONIO MARIA GOMES DE CASTRO, 18 

JOÃO PAULO GUIMARÃES SOARES, MAURO EDUARDO DEL GROSSI, que está licenciado, 19 

MARLON VINÍCIUS BRISOLA que está licenciado, SUZANA MARIA VALLE LIMA, MARIA 20 

JÚLIA PANTOJA, PATRÍCIA GUARNIERI e a representante discente EDILENE SAMPAIO. 21 

Membros ausentes sem justificativa: FLÁVIO BORGES BOTELHO FILHO e JOSÉ EUSTÁQUIO 22 

RIBEIRO VIEIRA FILHO. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA. Informes: Não houve. SEGUNDO 23 

PONTO DE PAUTA: Leitura e aprovação da ata da 64ª Reunião do Colegiado de 2018: a ata foi lida 24 

e aprovada por unanimidade. TERCEIRO PONTO DE PAUTA: Apresentação de parecer da CPG 25 

sobre o processo seletivo para docente. O professor Karim apresentou o parecer da Comissão de Pós-26 

Graduação sobre os candidatos do Edital de seleção de docentes para credenciamento no Programa 27 

de Pós-Graduação em Agronegócios. A Comissão sugere a homologação da inscrição de Fabrício 28 

Oliveira Leitão, por estar em acordo com o edital proposto. E sugere a não homologação das 29 

candidaturas de Mireya Valencia Perafán, Jaim José da Silva Junior e Jean Pierre Passos Medaets, 30 

por não cumprirem os requisitos mínimos do edital, a saber: Jaim José da Silva Junior e Jean Pierre 31 

Passos Medaets não tiveram suas candidaturas homologadas por descumprirem o item 3.f a respeito 32 

da “produção intelectual mínima exigida”, e a candidata Mireya Valencia Perafán não teve sua 33 

candidatura homologada por descumprir os itens: 3.b a respeito de “ter experiência comprovada em 34 

ensino e pesquisa de Agronegócios tanto na linha de Agricultura Familiar e Agronegócios quanto na 35 

linha de Competitividade e Sustentabilidade no Agronegócio”, 4.a a respeito da “Carta de submissão 36 

da candidatura, indicando a atuação já realizada e as futuras possibilidades de atuação tanto na linha 37 

de Agricultura Familiar e Agronegócios quanto na linha de Competitividade e Sustentabilidade no 38 

Agronegócio”, 4.b “Projeto de pesquisa relacionado a estudos dos Agronegócios com cronograma de 39 

desenvolvimento para três anos”. O Colegiado acatou a sugestão da CPG e, por unanimidade, 40 

homologou a propositura de Fabrício Oliveira Leitão, aprovando o credenciamento do referido 41 

professor como docente do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios a partir de janeiro de dois 42 

mil e dezenove. QUARTO PONTO DE PAUTA: Apresentação da pontuação dos docentes do 43 

Propaga no último triênio. O professor Karim apresentou os dados de acompanhamento de produção 44 

intelectual do PROPAGA atualizadas em 27 de novembro de 2018 e demonstra o crescimento da 45 

produção qualificada dos docentes em 2018, mesmo que ainda concentrada. Ainda durante a análise 46 

da produção dos docentes a comissão identificou que a produção de alguns docentes permanentes 47 
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está desalinhada com as necessidades docentes fixadas no regulamento do programa e exigidas pela 48 

CAPES, estes professores são: Maria Júlia Pantoja e João Paulo Soares. A Comissão do Programa 49 

sugeriu ao Colegiado a concessão de seis meses para que os professores mencionados cumpram a 50 

exigência regimental para permanência no Programa, considerando prudente que não recebam novos 51 

orientandos em dois mil e dezenove. O Colegiado decidiu, por unanimidade, acolher a sugestão da 52 

Comissão de Pós-Graduação, concedendo até o dia de trinta de junho de dois mil e dezenove para a 53 

execução da exigência regimental quanto à produção intelectual. Foi ressaltado que o cumprimento 54 

da exigência regimental (produção intelectual do triênio 2016, 2017 e 2018) em data estendida (30 de 55 

junho de 2019) não isenta a necessidade dos docentes de terem produtos intelectuais no ano de 2019 56 

para contagem regimental no triênio 2017, 2018 e 2019. A discussão sobre a pontuação da produção 57 

intelectual dos docentes levou a discussão sobre a área que o Programa está inserido na Capes. Os 58 

professores Carlos Rosano e José Márcio ressaltam a necessidade de mudar de área para melhora 59 

pontual da nota das produções intelectuais. José Márcio faz uma analogia ao naufrágio do Titanic 60 

para exemplificar o estado atual da área interdisciplinar. Ficou acordado que na primeira reunião do 61 

Colegiado de dois mil e dezenove será discutido em conjunto a possibilidade de mudança de área. 62 

QUINTO PONTO DE PAUTA: Lista de oferta 2019/1. A lista de oferta foi apresentada, conforme 63 

anexo, e aprovada por unanimidade. SEXTO PONTO DE PAUTA: Pedido de trancamento de 64 

disciplina fora do prazo de Thaliane Dias. A orientadora da discente, Vânia, apresentou as razões do 65 

trancamento da disciplina da aluna e do motivo de perder o prazo previsto para trancamento geral. O 66 

Colegiado do Programa aprovou, por unanimidade, o pedido de trancamento da aluna fora do prazo. 67 

SÉTIMO PONTO DE PAUTA: Pedido de marcação de banca de defesa de dissertação de Jorge Luis 68 

Triana Riveros e Lierk Kalyane Silva. Os dois pedidos foram apresentados e aprovados, por 69 

unanimidade. OITAVO PONTO DE PAUTA: Mudança de orientador de Luane da Conceição 70 

Aguiar e inclusão de Coorientador. A discente Luane estava sendo orientada pelo Prof. Mauro 71 

Eduardo Del Grossi, que entrou em licença a partir de primeiro de dezembro. Tendo em vista o 72 

afastamento, foi solicitada a mudança de orientação. A aluna deve passar a ser orientada pelo Prof. 73 

Armando Fornazier. Para a consolidação dos trabalhos que já estavam sendo realizados, foi 74 

solicitada a inclusão do Prof. Mauro como coorientador. O Colegiado aprovou, por unanimidade, e 75 

em caráter excepcional tendo em vista que a discente está próxima da defesa, a mudança de 76 

orientação e a inclusão da coorientação. NONO PONTO DE PAUTA: Apresentação do resultado do 77 

Processo Seletivo para ingressos em 2019/1. As atas do processo seleetivo foram lidas e os 78 

candidatos aprovados foram apresentados ao Colegiado. Este, aprovou por unanimidade a aprovação 79 

da seguinte lista de aprovados e suas respectivas notas: ALENCAR DE PAULA LIBÂNIO (7,625), 80 

ALOISIO ALVES BIE (7,8625), BEATRIZ MONTERISO PEREIRA (8,2175), BIANCA SOARES 81 

DO VALE (8,09), DANYELE DA SILVA BEZERRA (7,697), FERNANDA LOYANNE ALVES 82 

ZANOTELLI (7,9625), JOÃO VITOR BORGES DA SILVA (7,5825), JOSUÉ REIS BATISTA 83 

JUNIOR (8,335), LETICIA DE FIGUEIREDO ASSENCIO ABREU (7,562), MAICON 84 

GONÇALVES MONTEIRO (7,4495), MARINA VASCONCELOS FÁVARO (8,28), MONIQUE 85 

SILVA LACERDA (7,6025), TAFAREL CARVALHO DE GOIS (8,4275). DÉCIMO PONTO DE 86 

PAUTA: Outros assuntos: Não houve. A reunião foi encerrada às quinze horas e quarenta e três 87 

minutos e eu, Danielle Ferreira Vasconcelos secretariei a reunião e lavrei a presente ata que, após ser 88 

lida e aprovada, será assinada por mim e pelo atual Presidente do Colegiado do Programa de Pós-89 

Graduação em Agronegócios da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Professor Karim 90 

Marini Thomé. 91 
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DANIELLE FERREIRA VASCONCELOS                   KARIM MARINI THOMÉ 95 

       Secretária de Pós-Graduação                Presidente do Colegiado                        96 
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