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ATA DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA (73ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM AGRONEGÓCIOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos dezoito dias do mês de
fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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,
Antônio Maria Gomes de Souza, Fabrício de Oliveira Leitão, João Paulo Guimarães Soares, José Márcio de
Carvalho, Marlon Vinícius Brisola, Maria Júlia Pantoja, Mauro Eduardo del Grossi, Vânia Ferreira Roque-
Specht e a representante discente Le�cia de Figueiredo Assencio de Abreu. Foi jus�ficada a ausência dos
Conselheiros Armando Fornazier, Karim Marini Thomé, Patrícia Guarnieri e Suzana Maria Valle Lima.
Membros ausentes sem jus�fica�va: Carlos Rosano Peña e José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho. Aberta a
sessão, Profa. Ana Maria Resende Junqueira, após dar boas-vindas aos professores, apresenta aos
presentes, os Professores convidados Gabriel da Silva Medina e Luiz Honorato da Silva Júnior.  Informes:
a. Professora Ana Maria Resende Junqueira informa sobre os resultados do seminário do Propaga,
ocorrido em 29 e 30 de novembro de 2019, e solicita ao membros do Colegiado que reflitam sobre as
seguintes questões que serão abordadas em profundidade na reunião do Colegiado prevista para o mês
de março de 2020: possibilidade de criação de uma nova linha de pesquisa; alteração do nome do
Programa; atualização do planejamento estratégico; consulta aos egressos; formas de garan�as sobre a
qualidade das dissertações; internacionalização; impacto do Programa na sociedade e nos ensinos médio
e fundamental; aumento do número de alunos, com edital no meio do ano;  mudança nos pesos e
critérios de autoavaliação e estratégias de autoavaliação; possibilidade de par�cipação e realização de
trabalho junto às Camaras Setoriais do MAPA; impacto das ações implementadas na APCN e relatório
Coleta. b. Informe sobre a demanda da CAPES  de que os membros externos das bancas de defesa de
dissertação sejam externos à Universidade de Brasília, para garan�r maior divulgação dos programas,
maior integração com outras ins�tuições, processos mais independentes e imparciais. c. Informe sobre a
criação de um perfil no Instagram para o Programa que está sendo administrado pela representante
discente Le�cia de Figueiredo Assencio Abreu. Importante que os professores do Propaga colaborem com
informações para alimentação do instagram. d. Professor Marlon Brisola informou sobre o
desenvolvimento de projetos na Colômbia e sobre a importante par�cipação dos alunos do Propaga junto
ao MAPA e ao IPEA. e. Professor Antônio Maria Gomes de Castro informou sobre o desenvolvimento de
pesquisa sobre a cadeia produ�va do cajú em Guiné-Bissau e sobre pesquisas de cadeias produ�vas no
Perú. f. Prof. José Márcio Carvalho informa sobre ex alunos como professores voluntários junto à Pós-
Graduação em Administração e sugere que o mesmo possa ocorrer no Propaga. 1) Ata da Septuagésima
Primeira (72ª) Reunião Ordinária, realizada no dia 10 de dezembro de 2019. Foi acolhida a sugestão de
mudança em um dos itens da ATA  apresentada por email pelo professor Karim Marini Thomé.  A Ata foi
aprovada por unanimidade. 2) Homologação - Resultado do Edital 1/2019 - credenciamento de novos
professores ao Propaga Gabriel da Silva Medina e Luiz Honorato da Silva Júnior . Após análise das
solicitações, relizadas pelos professores Marlon Vinícius Brisola e Armando Fornazier, e relatos
apresentados na reunião pelos professores Marlon Vinícius Brisola e Ana Maria Resende Junqueira que
são favoráveis ao credenciamento, as solicitações de ambos os professores foram aprovadas por
unanimidade, considerando o início em fevereiro de 2020.  3) Homologação das bancas de defesa de
dissertação agendadas para fevereiro/março. A presidente do Colegiado apresentou as propostas de
bancas dos discentes da turma de 2018. As propostas de bancas foram aprovadas por unanimidade.
4) Apreciação e deliberação – Realização do 59º Congresso da Sober em Brasília-DF, em 2021. Após
ampla discussão, onde foram consideradas as dificuldades conjunturais para realização deste congresso
em Brasília, os membros do Colegiado se dispuseram a par�cipar a�vamente da organização do 59º
Congresso da Sober, a se realizar em Brasília em 2021.  Foi definido como presidente do evento o
Professor Marlon Vinícius Brisola. 5) Outros assuntos: não houve. Nada mais havendo a tratar, às
dezesseis horas e quatorze 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.
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