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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA (72ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM AGRONEGÓCIOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos dez dias do mês de
dezembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de reuniões do
Propaga, com a presença dos Conselheiros: Ana Maria Resende Junqueira, que presidiu a reunião,
professores Armando Fornazier, Carlos Rosano Peña, Fabrício de Oliveira Leitão, João Paulo Guimarães
Soares, Karim Marini Thomé, Maria Júlia Pantoja, Marlon Vinícius Brisola e Mauro Eduardo del Grossi e a
representante discente Amanda Borges de Souza. Foi jus�ficada a ausência dos Conselheiros Antônio
Maria Gomes de Souza, José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, José Márcio de Carvalho e Patrícia Guarnieri.
Membros ausentes sem jus�fica�va: Suzana Maria Valle Lima e Vânia Ferreira Roque-Specht. Aberta a
sessão, Profa. Ana Maria Resende Junqueira procedeu aos seguintes informes: 1.  Seminário do Propaga -
O Seminário foi realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2019.  Foram apresentadas as novas
demandas da CAPES, considerando a nova avaliação, e foi decidido o envio do relatório do Seminário a
todos os professores do PROPAGA com demandas para atendimento das atuais e novas regras da CAPES;
2. Proposta do Projeto de Doutorado/Prazo CAPES - O novo prazo para submissão de propostas é maio de
2020. Assim, serão necessárias ações conjuntas para elaboração da proposta e atendimento do referido
prazo. 3. Câmaras Setoriais/MAPA - Realização de uma palestra ministrada pelo Coordenador das
Câmaras Setoriais do MAPA, Helinton Rocha, no dia 11 de dezembro, às 14h30, no PROPAGA. É ressaltada
a importânica do evento e a coordenação conclama a todos para par�ciparem do encontro. 4. Egressos - 
Professora Maria Júlia Pantoja informou que ela e o professor Armando Fornazier farão um levantamento
de dados sobre egressos e que uma estudante pós-graduação estará auxiliando nesta a�vidade. 5.
Seleção discentes - Professor Fabrício de Oliveira Leitão informou que a comissão de seleção de discentes
tem sugestões de mudanças no Edital de Seleção e que gostaria de apresentá-las. Foi deliberado que as
sugestões serão avaliadas na primeira reunião da Comissão de Pós-Graduação prevista para o mês de
março de 2020.  Profa. Ana Maria Junqueira sugere o lançamento de edital para entrada de discentes em
agosto de 2020. Este tema também será tratado na primeira reunião do ano.  Não havendo
mais  informes, deu-se  início a apresentação e deliberação dos temas da Pauta. 1)Ata da Septuagésima
Primeira (71ª) Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de outubro de 2019. Deliberação: aprovada por
unanimidade. 2) Homologação dos resultados dos Editais 01 e 02 de 2019 (seleção de discentes). O
professor Marlon Vinícius Brisola , presidente da comissão de Seleção, informou sobre o resultado do
Processo Sele�vo do programa. No edital 01/2019, dos 35 candidatos inscritos, 18 foram aprovados e
considerados aptos em todas as etapas, a saber, na ordem de classificação: Kamila Lopes da Costa
Silva, Jacqueline Vale, Ulisses Cardoso de Almeida, Vivian Cris�na Ribeiro Barbosa, Joelma Melo da
Silva, Wanessa Moraes Nogueira Cabral, Simone Pereira Da Silva, Ariel Luiz de Sales Gomes, Guilherme
Almeida Machado, Priscila Resende Bitencourt, Anne Augusta Affiune Peixoto, Mario Gustavo
Aquino, Maira de Souza Regis, Amanda Coelho Sousa, Francisco José Diniz Barbosa Veiga, Marcos
Severiano Pereira, Magnólia Abreu de Oliveira Vieira, Anna Beatriz de Lima Vieira. No edital 02/2019
foram 02 inscritos e dois aprovados, a saber, na ordem de classificação: Fiorela Angelli Parrado Garibello
e Oscar Eduardo Villalba. Deliberação: o Relatório da Comissão de Seleção foi aprovado por
unanimidade. 3) Pedido de inclusão da disciplina "Finanças Públicas Aplicada à Contabilidade", cód.
320137, em domínio conexo no Histórico Escolar de  Josué Reis Ba�sta Júnior. Deliberação: Aprovado
por unanimidade. 4) Pedido de aproveitamento de estudos de Tafarel Carvalho de Góis - "Tecnologia
em Transportes", cód. 365599 "Introdução ao Transportes", cód. 362026 e "Estudos Especiais em
Planejamento de Transportes", cód. 362140. Deliberação: Aprovado o aproveitamento de estudos, bem
como a inclusão em domínio conexo, por unanimidade. 5) Pedido de alteração de 02 para 04 créditos da
disciplina “Análise Econômica”, cód. 363383, solicitada pelo Prof. Carlos Rosano. Deliberação: Aprovada
por unanimidade. 6) Lista de oferta para o 1º semestre de 2020. Deliberação: Aprovada. 7)Edital de
seleção de professor para o Propaga. Deliberação: Após leitura do Edital e pequenos ajustes, o
documento foi aprovado po unanimidade. 8) Análise situacional – Bolsas do Propaga. O quadro de
bolsistas do Propaga foi apresentado aos presentes.  Foi colocada a situação de abandono das a�vidades
da bolsista Danyele da Silva Bezerra. Após o posicionamento do Orientador da Bolsista, Prof. Armando
Fornazier, à coordenação do Propaga, relatando as várias tenta�vas de contato com a bolsista para
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retomada dos trabalhos, sem sucesso, após o relato do ex coordenador do Propaga, Prof. Karim Marini
Thomé, de que se reuniu com a estudante solicitando que a mesma cumpra suas obrigações junto ao
Programa, considerando a exposição da representante dos discentes Amanda Borges de que não
consegue fazer contato com a bolsista, a Coordenadora relatou sobre as tenta�vas frustradas de reunião
com a bolsista onde pretendia trazer a bolsista de volta ao Programa e, não sendo possível, solicitaria a
mesma que apresentasse os documentos que comprovassem sua condição de saúde, alegada como
mo�vo do abandono na reunião com o an�go coordenador, para que houvesse registro da situação.
Diante das inúmeras tenta�vas frustradas, seja do orientador, seja da an�ga coordenação, bem como da
nova coordenação, após discussão, o Colegiado do Curso deliberou, por unanimidade, pelo cancelamento
da bolsa. Considerando a bolsista PNPD, Rosa Maria de Deus de Sousa, Profa. Ana Maria Junqueira,
informou sobre contato feito com o DPG onde foi esclarecida da inviabilidade de lançamento de Edital
para seleção de novo bolsista, em subs�tuição à bolsista Rosa Maria de Deus de Sousa, visto que essa
ação está boqueada pela Capes para os Cursos nota 4, sem previsão de abertura do sistema. Diante da
situação, a Coordenação abriu a palavra para os conselheiros, aguardando sugestões de procedimento. O
atual orientador da bolsista Prof. Karim Marini Thomé sugeriu a mudança de Plano de Trabalho e de
orientação. Prof. Marlon Brisola, presidente da Comissão de Avalição do Relatório de 180 dias da bolsista,
salientou que a bolsista não realizou a�vidades que atendam as linhas de pesquisa do Propaga e,
conforme consta do Parecer da Comissão de Avaliação do Relatório de 180 dias, a bolsista vem
trabalhado com professores da Pós-Graduação em Agronomia que não fazem parte do Programa de Pós-
Graduação em Agronegócios. Após discussão, o Colegiado deliberou, por unanimidade, pelo
cancelamento da bolsa PNPD concedida à Rosa Maria de Deus de Sousa, ao final do período de 12
meses, a contar do início da bolsa, conforme recomendado pela Comissão de Avaliação em seu  parecer
aprovado, por unanimidade, na septuagésima reunião do Propaga, realizada em 21 de agosto de 2019.  9)
Outros assuntos: O professor João Paulo Guimarães Soares relatou sobre sua produção acadêmica,
realizada ao longo do ano de 2019, em atendimento às demandas do Programa.  Profa. Maria Júlia
Pantoja entregou à Presidente do Colegiado seu relatório com as produções de 2019, não havendo o
relato em reunião. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e quarenta minutos, a Presidente deu
por encerrada a reunião, da qual eu, Danielle Ferreira Vasconcelos, Secretária do Programa de Pós-
Graduação em Agronegócios, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será subscrita
pela Presidente do colegiado e por mim.

 

 

 

Referência: Processo nº 23106.153336/2019-18 SEI nº 4783115


