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ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUARTA (74ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONEGÓCIOS DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA, realizada aos dezoito dias do mês de maio, do ano de dois mil e vinte, com início às quatorze
horas e trinta minutos, por vídeo conferência, com a presença dos Conselheiros: profa. Ana Maria Resende
Junqueira, que presidiu a reunião, dos professores Armando Fornazier, Carlos Rosano Peña, Fabrício de
Oliveira Leitão, João Paulo Guimarães Soares, José Márcio de Carvalho, José Eustáquio Ribeiro Vieira
Filho, Karim Marini Thomé, Marlon Vinícius Brisola, Maria Júlia Pantoja, Mauro Eduardo del Grossi, Vânia
Ferreira Roque-Specht e a representante discente Letícia de Figueiredo Assencio Abreu. Membros ausentes:
Antônio Maria Gomes de Souza Castro e Suzana Maria Valle Lima. Aberta a reunião,  Profa. Ana Maria
Resende Junqueira passou a palavra à Profa Maria Júlia Pantoja, à pedido, que informou sobre seu pedido de
descredenciamento do Programa. Profa. Ana Maria Junqueira e o Prof. Marlon Brisola expressaram
agradecimento pelo valoroso trabalho realizado pela professora Maria Júlia Pantoja e pelos anos de
dedicação ao PROPAGA, com a concordância de todos os presentes. Professora Ana Maria Resende
Junqueira informou sobre a implantação de bolsas Demanda Social para os alunos do Propaga que
solicitaram e estavam aptos a receber. Informou que o PROPAGA possui ainda uma bolsa disponível.
Informou também sobre não  ter data de retorno às aulas presenciais, embora Decreto do GDF tenha
estabelecido 15 de junho como provável data de liberação das atividades. Ainda com a palavra, Profa. Ana
Maria Resende Junqueira informou sobre a Chamada 01/2020 do DPG/Ações de enfrentamento do COVID-
19.  O Propaga foi convidado a integrar projeto liderado pela Geologia, que se aprovado, existe a previsão de
uma bolsa de pós-doutorado para o Programa. Professor Marlon Vinícius Brisola informou sobre as ações
que vem desenvolvendo na expectativa da realização do congresso da SOBER em Brasília, em 2021,
ocupando vários espaços da Universidade de Brasília. Letícia Figueiredo informou sobre as reuniões dos
alunos para discutir pesquisas diversas e sobre curso realizado sobre a plataforma Mendeley com a
participação dos estudantes. Essas ações têm unido os alunos das turmas de 2019 e 2020. Professor Armando
Fornazier informou sobre a prorrogação de prazo para submissão de trabalhos ao Congresso da SOBER
2020. 1º) Leitura e aprovação da Ata da reunião de número 73. A Ata foi analisada e aprovada, com três
abstenções.  2º) Câmaras setoriais e hot points (MAPA/Projetos Propaga). Professora Ana Maria
Junqueira ressaltou a importância da retomada do contato e de apresentação de projetos conjuntos entre
docentes para realização de parceria com o MAPA por meio das Câmaras Setoriais. Prof. Marlon Brisola
informou sobre os contatos que já vem fazendo com o MAPA com esse objetivo. Profa Ana Maria Junqueira
pediu aos professores que não tenham ainda encaminhado propostas que o façam e sugeriu àqueles que já
encaminharam que socializem as propostas com os demais professores do curso para avaliação do possível
interesse de professores na participação em proposta já apresentada.  3º) Apreciação do credenciamento de
professores. O pedido de permanência do Professor João Paulo Guimarães Soares no grupo de professores
do Programa, na categoria de docente permanente, foi analisado. Após discussão foi deliberado pela
mudança de categoria de professor permanente para professor colaborador. Foi deliberada também a
formação de comissão para trabalhar normas de atuação do professor colaborador. 4º) Indicação de
orientadores para alunos da turma de 2020. Professora Ana Maria Junqueira apresentou a lista de
sugestão de orientadores para os novos ingressantes. Após ajustes, a lista foi aprovada por
unanimidade. 5º) Edital de seleção de professor para ingresso no PROPAGA. A presidente da reunião
apresentou o edital de seleção docente para suprimento de duas vagas.  Após análise, o edital foi aprovado
por unanimidade.  O edital será colocado na página de internet do Programa e será divulgado na rede interna
da UnB. 6º) Outros assuntos. Não houve. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e cinco 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.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Resende Junqueira, Coordenador(a) da
Coordenação de Pós-Graduação em Agronegócios da FAV, em 03/07/2020, às 12:36, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5283444 e
o código CRC C3D52B1A.
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