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Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, na sala de 10 

reunião do Propaga, iniciou-se a sexagésima nona reunião do Colegiado de Pós-Graduação em 11 

Agronegócios. Presentes os professores: ANA MARIA RESENDE JUNQUEIRA, que presidiu a 12 

reunião, ARMANDO FORNAZIER, ANTÔNIO MARIA GOMES DE CASTRO, CARLOS 13 

ROSANO PEÑA, FABRÍCIO DE OLIVEIRA LEITÃO, JOSÉ MÁRCIO CARVALHO, MARIA 14 

JÚLIA PANTOJA, MARLON VINÍCIUS BRISOLA, SUZANA MARIA VALLE LIMA e a 15 

representante discente LETÍCIA DE FIGUEIREDO ASSENCIO DE ABREU. Membros ausentes 16 

com justificativa MAURO EDUARDO DEL GROSSI, que está licenciado, PATRÍCIA 17 

GUARNIERI, KARIM MARINI THOMÉ, JOÃO PAULO GUIMARÃES SOARES, VÂNIA 18 

FERREIRA ROQUE-SPEACH e a discente AMANDA BORGES. Membro ausente sem 19 

justificativa: JOSÉ EUSTÁQUIO RIBEIRO VIEIRA FILHO. INFORMES: Profa. Ana Maria 20 

Resende Junqueira informou sobre o expressivo número de membros do Propaga que irão participar 21 

do Congresso da SOBER, na cidade de Ilhéus-BA, no mês de julho corrente. Informou, ainda, sobre 22 

a participação de discentes na SORG organizada por ela e Pela Profa. Maria Júlia Pantoja. A 23 

Professora afirma que essa participação na SOBER demonstra maior engajamento de docentes e 24 

discentes nas questões do Programa e se apresenta como uma excelente oportunidade de parcerias 25 

com outros docentes/pesquisadores e membros de outros Programas de Pós-Graduação que estarão 26 

presentes no evento. O professor Armando Fornazier informou sobre o lançamento do livro “Estudos 27 

em Agronegócios - volume IV” que ocorrerá durante a SOBER, com vários capítulos elaborados por 28 

docentes e discentes do Propaga. Profa. Maria Júlia Pantoja informou que sua orientanda de 29 

Graduação publicou artigo sobre seu Trabalho de Conclusão de Curso versando sobre o movimento 30 

slowfood. O professor Carlos Rosano informou sobre uma estudante que virá do México para 31 

desenvolver trabalhos sob sua supervisão durante seis meses. Ele informou ainda sobre a elaboração 32 

de convênio entre a UnB e IICA que pode ser de interesse do Propaga. O professor Antônio Maria 33 

Gomes de Castro informou sobre parceria com a Universidade de Tocantins, onde atua ministrando 34 

disciplina específica em curso de Pós-Graduação. A professora Maria Júlia Pantoja informou sobre a 35 

auditoria do Tribunal de Contas nos convênios da Universidade de Brasília. PRIMEIRO PONTO DE 36 

PAUTA: Leitura e aprovação da ata de reunião do Colegiado do Propaga de número 68. A ata foi 37 

aprovada por unanimidade. SEGUNDO PONTO DE PAUTA: Alteração de disciplina na lista de 38 

oferta para o semestre 2019/2. O professor José Márcio Carvalho explanou sobre a solicitação de 39 

alteração de disciplina que será ofertada por ele, retirando Configurações e Transações de Negócios 40 

Internacionais e colocando em oferta a disciplina Gestão de Projetos, há muito tempo não ofertada, 41 

na quinta-feira, às dezesseis horas. A solicitação foi aprovada por unanimidade. TERCEIRO PONTO 42 

DE PAUTA: Formação da Comissão de Seleção para os editais 01 e 02/2019. A professora Ana 43 
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Maria Junqueira sugeriu o nome professor Marlon Vinícius Brisola para presidir a Comissão de 44 

Seleção. O professor aceitou e seu nome foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Na 45 

sequência, os professores Fabrício de Oliveira Leitão e Maria Júlia Pantoja se disponibilizaram para 46 

compor a Comissão de Seleção como membros titulares. Os professores Armando Fornazier e José 47 

Márcio Carvalho comporão a primeira e a segunda suplência, respectivamente. A composição da 48 

Comissão de Seleção foi aprovada por unanimidade. QUARTO PONTO DE PAUTA: Quantitativo 49 

de vagas para os editais 01e 02 de 2019. Profa. Ana Maria Junqueira fez a proposta de manutenção 50 

do mesmo número de vagas disponíveis no edital de 2018/2019. Assim, o Colegiado aprovou por 51 

unanimidade vinte vagas para o edital nacional e cinco vagas para o edital de estrangeiros 52 

2019/2020. QUINTO PONTO DE PAUTA: Revista Savannah Jounal of Research and Development. 53 

Profa. Ana Maria Junqueira relatou o histórico da criação da revista no âmbito da FAV, falou da 54 

importância de sua manutenção e das possibilidades de sua ampliação, das dificuldades da 55 

plataforma de revistas da UnB e migração de plataforma, da divulgação de trabalhos em 56 

agronegócios, da maior visibilidade dos trabalhos realizados pelo Propaga e fez a proposta de que o 57 

Propaga passe a ter um papel de maior protagonismo nos trabalhos da revista com o apoio dos 58 

bolsistas do Programa. A proposta foi aprovada por unanimidade. Profa. Ana Maria Junqueira fez a 59 

proposta de publicação de um número especial com trabalhos na área de agronegócios que foi 60 

aprovada por unanimidade. Ela ficou de apresentar a temática principal. Prof. Marlon mencionou a 61 

importância de retomar as parcerias do PROPAGA com a Rádio Moderna e com a TV CNA/SENAR 62 

- Canal do Produtor, importantes meios de divulgação dos trabalhos do Propaga. Prof. Antonio Maria 63 

Gomes de Castro solicitou o resgate do Planejamento Estratégico do Propaga e de ajustá-lo se for o 64 

caso. Ressaltou a importância do PROPAGA ser proativo na captação de recursos.  Profa. Maria 65 

Júlia Pantoja lembrou do período em que o PROPAGA ofertou curso de especialização para técnicos 66 

do MAPA e que essa seria uma possibilidade a ser considerada. O professor Marlon Brisola sugeriu 67 

que fossem elencadas prioridades na captação de recursos e que fossem criadas comissões para tocar 68 

ações dentro do Propaga. O professor Fabrício de Oliveira mencionou o edital de livros da 69 

Universidade de Brasília e Profa. Ana Maria Junqueira pediu ao referido professor que buscasse mais 70 

informações sobre o edital para que o Propaga possa decidir sobre ações futuras neste tema. Ela 71 

mencionou a necessidade de um evento do Propaga onde possam ser discutidas estratégias globais de 72 

melhorias, bem como o atendimento de demandas da CAPES quanto ao Curso de Doutorado. A data 73 

do evento será definida e uma comissão será nomeada para tratar do Seminário do Propaga. 74 

OUTROS ASSUNTOS: Prof. Marlon Vinícius Brisola informou que é necessário aprovar no 75 

Colegiado do Curso solicitação de participação em viagens internacionais. Dessa forma ele apresenta 76 

solicitação junto ao PROPAGA de autorização de afastamento para participar do Congresso XI 77 

Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales Argentinos y Latinoamericanos, 78 

na cidade de Buenos Aires, em novembro de 2019. A solicitação de afastamento foi aprovada por 79 

unanimidade. A reunião foi encerrada às dezessete horas e vinte e quatro minutos, e eu, Danielle 80 

Ferreira Vasconcelos secretariei a reunião e lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, será 81 

assinada por mim e pela atual Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 82 

Agronegócios da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Professora Ana Maria Resende 83 

Junqueira. 84 
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